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HET BEUtNGRIJKE JAAR 1973
Het nieuwe jaar is aangevangen. Voor de 
één is de overgang naar 1973 een moment 
geweest dat hem nauwelijks beroerde, 
omdat hij bet nieuwe jaar met dezelfde 
problemen begon als waarmee het oude 
jaar hem had achtergelaten.
Anderen zagen een nieuw jaar in ’ t ver
schiet, barstensvol nieuwe mogelijkheden. 
Hen was nog iets bijgebleven van de 
belofte van het Kerstfeest: een geest van 
wijsheid en verstand, van raad en sterkte, 
van kennis. Ja, vooral een hunkering naar 
kennis, immers als de aarde vol zal zijn 
van Zijn kennis, zal er geen kwaad noch 
verderf gesticht worden.

Terug naar de werkelijkheid van alle dag 
zien we echter de meest weerzinwekkende 
bombardementen uit de menselijke ge
schiedenis neerdalen op Noord-Vietnam. 
Vooral daarom zo verrassend, onthutsend 
en onwezenlijk omdat we meenden de 
vrede al bereikt te hebben. Ook daar, 
eindelijk. Welke helse razernij had daar 
ingegrepen? Toch niet de geest van wijs
heid, kennis en............ ?

De werkelijkheid bracht ons enige hon
derden leren, kinderen en bejaarden, die 
hier voor een paar weken verlost werden 
uit de verschrikkelijke angst, de wereld 
van verderf en dood waarin zij nu reeds 
zolang elke dag geschokt werden.

Een andere werkelijkheid bracht ons de 
verwoesting van de stad Managua in 
Nicaragua, die totaal verwoest werd door 
een aardbevingsramp. Tienduizenden do
den en hondcrdduizen'^en daklozen was het 
trieste resultaat.

Is er elders iets veranderd? Is er meer 
perspectief voor de derde wereld waar 
zovele miljoenen in een schier uitzicht

loze situatie hongeren en dorsten? Of zal 
reeds nu hier en daar bewezen zijn dat de 
tientallen miljoenen van ,,Kom over de 
brug”  een hoopvol teken zijn, dat het 
anders kan? God geve het.

Terug naar de werkelijkheid van ons eigen 
land. De kabinetsformatie is nog aan de 
gang. Met al die vrije dagen achter ons 
zou je bijna vergeten dat we nog een 
nieuwe regering tegoed hebben. De pro- 
gressieven schijnen (ja schijnen, want wat 
is hier zeker?) voorgoed afgeschreven 
te zijn, althans tot de volgende verkie
zingen. Voor de één is dit een reden tot 
intense droefenis en bezorgdheid, voor de 
ander een onuitsprekelijke opluchting. 
Voor wie geldt hier de geest van wijsheid, 
verstand en van kennis? Daar hunkeren we 
toch naar?

Zullen nu d e ,,oude vijf”  weer terugkomen? 
Maar velen van hen zijn al zo moe! 
Zullen zij de nieuwe spanningen van 
binnenuit en van buitenaf kunnen dragen? 
Sterker, zullen zij wezenlijk geïnspireerd 
door een geest van wijsheid, met verstand 
en vol van kennis ons volk een nieuwe 
visie, een nieuw perspectief kunnen bie
den? Opdat er gerechtigheid komt voor de 
geringen en gevoelens van machteloosheid 
onder de armen worden omgezet in een 
stuk bevrijding?

OOK VOOR DE CHU

Het jaar 1973 zal ook een belangrijk 
jaar worden voor onze CHU. De strategie 
voor de zeventiger jaren is nu aan de 
orde. Willen wij inderdaad verdergaande 
samenwerking d.w.z. met z ’n drieën op 
weg gaan naar een verantwoordelijke 
maatschappij? Voor die keuze staan we dit
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jaar onontkoombaar. Laten we ons daar
van terdege bewust zijn.

We hebben nu volop de gelegenheid ons 
in deze nota van de contactraad te ver
diepen. Gebruik de gelegenheid om er 
nu met elkaar over te discussiëren in 
groepen, kiesverenigingen, enz., opdat 
we goed voorgelicht en na gedegen over
leg tot een beslissing komen. Het gaat 
ons allen aan, dus laat nu niemand terzijde 
blijven staan, laat ieder zijn inbreng geve.

Weet goed dat het in die nota uiteindelijk 
gaat om de samenbinding tot één partij. 
Willen we dat? Zo ja, hoe? Alleen reeds 
het bespreken van dit rapport kan voor 
U en onze -Unie een nieuwe inspiratie-bron 
betekenen. Die hebben we allen hard nodig, 
een wezenlijk nieuwe inspiratie. Juist het 
ontbreken van inspiratie heeft ons bij de 
laatste verkiezingen een ontzettende klap 
gegeven. Mij werd dezer dagen gevraagd 
of ik uit diepe overtuiging ook deze keer 
voor de CHU had gekozen. Ik wilde toch 
via de politiek vorm geven aan begrippen, 
zoals barmhartigheid, gerechtigheid en 
vrijheid? Mocht ik die overtuiging ver
wachten bij de mensen die mede door mij 
in het parlement zijn vertegenwoordigd?

Die vraag mocht terecht gesteld worden. 
Onderscheiden wij ons - en met ons de 
andere christelijke partijen - wezenlijk 
daarin van de andere partijen? Zo niet, 
dan wordt de christelijke politiek 
opnieuw besmet. Laten we onszelf dat niet 
aandoen.

SAMENWERKEN

Zouden we tot samenwerking besluiten, 
dan moeten we niet denken dat alles plot
seling nieuw zal zijn. Evenmin dat we 
alle oude paden opnieuw zullen aftrappen. 
Wil het goed zijn dan zal het een startpunt 
kunnen zijn, dat ons opnieuw doordringt 
van de noodzaak dat ook ons politiek 
handelen, ook ons program, ook onze 
mentaliteit doortrokken is van die 
hunkering naar gerechtigheid, vrede en 
vrijheid.

Dan kan christelijke politiek samenbin
dend werken, onder elkaar en tegenover 
anderen. Dan zijn we aanspreekbaar op 
het Evangelie als richtsnoer, als uit
daging, opgave en gave. Dan kunnen we 
een brug slaan naar anderen, binnen en 
buiten onze eigen kring.

POSITIEF

Willen we als leden van de CHU zó 
positief het nieuwe jaar beginnen? Dan 
garanderen we U een goede start. Een 
start waarmee niet plotsklaps alle pro
blemen zijn opgelost. Die liggen nog heel 
reëel, heel concreet voor ons. We worden 
gestriemd door een vliegende inflatie. 
Toch en nog is er voorspoed. Als volk 
zijn we welvarend, maar tienduizenden 
ervaren het niet. Onnoemelijk velen voe
len zich tekort gedaan. Er zijn nog on
draaglijke verschillen onder ons. Uitzon
derlijk veel kritiek, onbehagen en onvrede. 
Terecht en ten onrechte, maar schier 
overal. Omdat velen zo graag naar an
deren zien die het net nog iets beter 
hebben, maar ook omdat er wezenlijk 
iets hapert aan onze maatschappij hier 
en ver weg.

Charles A. Lindbergh, die 45 jaar geleden 
zijn nog altijd wereldberoemde solovlucht 
over de Atlantische Oceaan maakte, 
schreef dezer dagen in Reader’s Digest 
naar aanleiding van zijn bezoeken aan 
primitieve volkeren dat, als we door het 
intellect van de beschaafde mens de wijs
heid van de primitieven kunnen onder
kennen en ons eigen maken, dan kunnen we 
een levenswijze ontwikkelen die beter is 
dan de mens ooit heeft gekend. Dit is een 
unieke kans voor ons. Om een beschaving 
te bouwen die gebaseerd is op de kwaliteit 
van de mens. Daarom hebben we niets 
anders nodig dan het verlangen daartoe, 
want uit het verlangen komt een richting 
voort en deze bepaalt de vorm waarin het 
leven zich ontwikkelt. Maar dat verlangen

moet wel sterk genoeg zijn om lang ge
vestigde gewoonten te veranderen. Zijn 
we bereid om onze aanbidding van groot
heid, macht, snelheid en weelde voldoende 
te matigen? Zitten we vast aan onze 
technische verworvenheden als een ver
slaafde aan drugs, of zijn we in staat om 
een gedragslijn te volgen die gebaseerd 
is op het menselijk welzijn? Het antwoord 
moet komen van enkelingen als U en mij, 
want een beschaving, met zijn overheden 
en gevestigde orde, wordt gevormd door 
de krachten van het persoonlijk verlangen, 
aldus Lindbergh.

MOGELIJKHEDEN

Hij ziet mogelijkheden voor een nieuwe 
maatschappij, door verandering en ver
nieuwing van de mens. Velen onzer staan 
juist zeer wantrouwend tegenover allerlei 
veranderingen en vernieuwingen. Ook wan
trouwend tegenover ,,de mens” . Ander
zijds verwijten wij de gevestigde macht 
dat zij ons machteloos maakt. Wat willen 
we dan? Heel concreet? Laten we ons 
daarover gezamenlijk buigen. Opdat straks 
onze diepste overtuiging weerspiegeld 
wordt in onze verwachtingen, onze visie. 
Waarbij we ons overigens diep bewust 
zullen moeten blijven van de kloof die er 
is tussen ideaal en werkelijkheid.
Die is duidelijk te groot. Vergelijk eens 
de werkelijkheid met de bedoelingen van 
de Schepper. Om te huilen. Ook daardoor 
is er zoveel wantrouwen, onbehagen en 
ongeloofwaardigheid.

Daarvoor geldt maar één recept: een 
geest van wijsheid en van verstand en 
van kennis. Niet slechts met Kerstmis, 
maar op iedere dag dat we mogen mee
werken aan een verantwoordelijke maat
schappij. Geleidelijk, maar doelbewust 
en dynamisch door de kracht van de 
bijbelse boodschap.

Woorden? Woorden? Aan wie de daad? 
Aan allen, niemand uitgezonderd.

B.

Gesprek met 

minister Udink

over huur- 

harmonisatie
1^ wethouders voor de volkshuisvesting 
van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht 
en de wethouder van stadsontwikkeling 
van Den Haag hebben aan het einde van 
vorig jaar aan de minister van volks
huisvesting en ruimtelijke ordening, drs.
B. J. Udink, de moeilijkheden uiteengezet 
die zij ondervinden bij de toepassing van 
de huurharmonisatie.

De minister heeft zich op het standpunt 
gestéld, ( t t  hij gehouden is de wettelijke 
bepalingen uit te voeren. Hij toonde begrip 
voor de situatie waarin vooral de grote 
gemeenten verkeren en zegde toe, dat 
zal worden getracht maatregelen te tref
fen die het wezen van de wet niet aan
tasten, maar die aan de procedurele 
moeilijkheden tegemoet komen.

Het gesprek hierover zal begin januari 
1973 worden voortgezet. Half januari zal 
aan de colleges van burgemeester en wet
houders van alle gemeenten een circulaire 
worden gezonden, waarin nadere richt
lijnen worden gegeven met betrekking tot 
de uitvoering van de huurharmonisatie per 
1 april 1973.
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Kamerleden vragen

bewindslieden antwoorden
Op schriftelijke vragen, die het christe- 
lijk-historische tweede-kamerlid Jac. 
Huijsen voor zijn aftreden stelde over de 
ontevredenheid bij betrokkenen met be
trekking tot de regeling van de derde 
schooltijd voor schipperskinderen heeft 
staatssecretaris Schélfhout van onderwijs 
geantwoord dat hij trachtte te bevorderen 
dat met ingang van 1 januari j.I. de ver
vanging van het vijfjarig continu-onder- 
wijs door zesjarig buitengewoon onderwijs 
voor schipperskinderen. De voorziening 
houdt in, dat het schipperskind tot de 
specifieke school kan worden toegelaten, 
zodra het leerplichtig is.

Het CHU-tweede-kamerlid drs. G. van 
Leijenhorst toonde zich in schriftelijke 
vragen aan minister Stuyt van volksge
zondheid verontrust over de aanwezigheid 
van zware metalen als kwik, lood en 
cadmium in de grote rivieren. Uit het 
ministriële antwoord blijkt, dat de be
windsman die aanwezigheid ook een ver
ontrustend verschijnsel vindt. ,,De bewa
king van de kwaliteit van uit oppervlakte
water bereid drinkwater heeft mijn voort
durende zorg,”  aldus minister Stuyt. Over 
het algemeen worden zware metalen bij 
de bereiding van drinkwater in aanzien
lijke mate door de zuiveringsprocessen 
verwijderd. De verwijdering bedraagt voor 
de meeste metalen 90 procent of meer.

„ARTIBUS”

Minister Van Veen van onderwijs heeft 
op vragen van het kamerlid Van Leijen
horst (CHU) geantwoord dat de huidige 
onderwijssituatie op de kunstacademie 
,,Artibus”  te Utrecht niet afwijkt van die 
op overeenkomstige instellingen van 
kunstonderwijs. Het is de bewindsman 
niet gebleken, dat de in 1970 ingevoerde 
democratisering zich zodanig heeft ont
wikkeld dat het niveau van het onderwijs 
daardoor ernstig in gevaar is gekomen. 
Van een aantasting van de rechtszekerheid 
van de docenten is evenmin gebleken. De 
minister heeft niet de indruk, dat er op 
de academie meer zou worden vergaderd 
dan gedoceerd.

PEPPILLEN

Het christelijk-historische tweede-ka
merlid T. Tolman vroeg staatssecretaris 
Kruisinga van verkeer en waterstaat naar 
het gebruik van peppillen door beroeps
goederenchauffeurs. Daarover was ge
sproken tijdens de jaarvergadering van de

bedrijfsgroep wegvervoer van de katholie
ke bond van vervoerspersoneel. De be
windsman antwoordde, dat uit de door de 
Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie en 
de Rijksverkeersinspectie bij verkeers
controles van het wegvervoer over lange 
afstand opgedane ervaring geen omstan
digheden gebieken zijn, waaruit zou kunnen 
worden geconcludeerd dat hier sprake is 
van een verschijnsel van algemene aard. 
Het instellen van een onderzoek werd dan 
ook niet noodzakelijk geacht.

GEEN TWEE MATEN

In antwoord op schriftelijke vragen van 
drs. G. van Leijenhorst en Jac. Huijsen 
(beiden CHU) en twee leden van de ARP- 
fractie heeft staatssecretaris Schelfhout 
van onderwijs geantwoord, dat hij bij de 
vaststelling van het scholenplan voor de 
jaren 1973, 1974 en 1975 niet met twee 
maten gemeten heeft. De zorg voor het 
levensbeschouwelijk onderwijs gaat de 
bewindsman evenzeer ter harte als die 
voor het openbaar onderwijs.

ONVOLDOENDE

Minister Udink van verkeer en water
staat heeft het CHU-kamerlid Tolman ge
antwoord, na het opheffen van de rijden
de pont te Nieuwérsluis (gemeente 
Loenen), over het Amsterdam-Rijnkanaai, 
geen nadere voorzieningen getroffen wor
den. Het handhaven van veren over het 
kanaal is in toenemende mate een onvei
lige en kostbare aangelegenheid.
Met het kamerlid heeft de bewindsman 
het betreurd, dat het verwijderen van de 
pont onvoldoende werd aangekondigd. Het 
gebeurde midden op de dag en daardoor 
werden met name schoolkinderen gedu
peerd.
Het christelijk-historische eerste- 
kamerlid prof. dr. J. W. van Hulst vroeg 
premier Biesheuvel, waarom in de voor
lopige wetenschappeiijke raad voor het 
regeringsbeleid geen deskundigen op het 
gebied van de pedagogiek/adragogiek, 
de ethiek en de rechtswetenschap werden 
opgenomen. In zijn antwoord deelde de 
minister-president mee, dat een van de 
uitgangspunten bij de samenstelling Van de 
raad was, dat hij een klein college moet 
zijn ter wille van de doelmatigheid. Bij 
voorbaat stond dan ook vast, dat in de 
raad zelfs bij benadering niet alle ge
bieden van wetenschap vertegenwoordigd 
zouden kunnen zijn.

H. L.

politiek
overzicht u w  EIGEN ARCHIEF

gezamenlijke uitgave van het Centrum voor Staatkundige Vorming 
(KVP), de Kuyperstichting (ARP) en de Savornin-Lohmanstichting 
(CHU); verschijnt 10 x per jaar.

Politiek overzicht is het enige Nederlandse blad in zijn soort dat maande
lijks in handzame, beknopte vorm een feitenrelaas geeft over het gebeuren 
in de Nederlandse politiek en over de hoofdzaken van de internationale 
politiek. Het bevat alleen ,.feiten en cijfers", géén commentaar.

Politiek overzicht biedt feitelijke informatie, gerangschikt per terrein, over 
het handelen van regering, parlement en partijen. Het doet verslag van 
belangrijke standpuntbepalingen van de grote maatschappelijke organisa
ties (b.v. de vakbeweging) en van de bevindingen van adviesorganen 
(b.v. de SER). Ook geeft het blad officiële cijfers over woningbouw, 
werkgelegenheid, enz. Bovendien worden de belangrijkste politieke ,,stuk
ken” letterlijk afgedrukt.

Elk nummer van Politiek overzicht bevat een inhoudsopgave, elke jaargang 
een register.

Kortom, Politiek overzicht betekent voor de gebruiker een bescheiden 
maar functioneel eigen archief.

Abonnementsprijs; f  15,'— per jaar.

BON CH
NAAM:

ADRES:

PLAATS:

□  abonneert zich met ingang van de jaargang 1973 tot wederopzegging 
op het maandblad ,,Politiek overzicht” a ƒ 15,— per jaar.

□  verzoekt vrijblijvend toezending van een gratis proefnummer van 
,,Politiek overzicht” .

Deze bon kan verzonden worden in een open enveloppé zonder postzegel 
aan:

MACHTIGING 322, DEN HAAG

Professor doctor

A.F.N. Lekkerkerker 

overleden

Vorige week is in de ouderdom 
van zestig jaar overleden prof. dr. 
A. F. N. Lekkerkerker. Hij was 
geruime tijd ziek en ging in no
vember 1972 met vervroegd eme
ritaat.
Vele jaren was prof. Lekkerkerker 
hervormd predikant, ondermeer te 
Noordlaren, Den Haag - Loosdui- 
nen en Utrecht. In het jaar 1959 
volgde zijn benoeming tot kerkdijk 
hoogleraar aan de rijksuniversiteit 
te Groningen, waar hij opvolger 
was van prof. dr. Th. L. Haitjema. 
Prof. Lekkerkerker doceerde dop-

matiek, kerkrecht en vaderlandse 
geschiedenis. Speciale belang
stelling had hij voor de liturgie 
in de eredienst. Niet lang geleden 
verschenen van zijn hand boeken 
over oorsprong en functie van de 
ambten in de kerk en over de 
niéuwere theologie.
Gedurende een aantal jaren is prof. 
Lekkerkerker lid geweest van het 
hoofdbestuur van de CHU. De Unie 
gedenkt dankbaar zijn werkzaam
heden in deze functie.

H. L.

EUROPA
1973 zal volgens vele politici het ,,jaar 
van Europa”  worden.
Of dat voor West-Europa positieve dan 
wel negatieve gevolgen zal hebben is daar
mee nog niet gegeven.
Trouwens, wat zijn positieve gevolgen? 
Die kunnen goed beschouwd alleen maar 
liggen op alle terreinen van de buiten
landse of beter ,,buiten West-Europese”  
betrekkingen.
Dat zijn er nogal wat.
Daar zijn de problemen van de veiligheid, 
nucleair en conventioneel, continentaal en 
intercontinentaal, de handel en het geld- 
systeem, de internationale werkgelegen
heid en de milieubestrijding.
Een feit is, dat West-Europa op veel van 
deze gebieden dit jaar in onderhandeling 
moet treden met landen als de Sowjet- 
Unie, de Verenigde Staten en Japan:
Nu zou men denken, dat West-Europa enige 
haast zou gaan maken om te zorgen, dat 
bij al deze vitale onderbandelingen de 
negen staten met één stem kunnen spreken. 
Niets is minder waar. En het ziet er 
evenmin naar uit, dat het alsnog zal 
gebeuren. (De GATT-onderbandelingen

wellicht uitgezonderd). Uiteraard is dat 
te wijten aan een verschil in waardering 
van de nationale belangen. Dat is niets 
nieuws. Dat de negen landen daardoor in 
een situatie zitten, die anderen de moge
lijkheid biedt onze verdeeldheid uit te 
buiten, is ook niets nieuws.
En dat uiteindelijk alleen de sterksten dit 
proces overleven is ook niets nieuws. 
Wat wel opvalt is, dat men zich in 
Nederland betrekkelijk weinig zorgen 
maakt over de positie van West-Europa 
en met name van ons land.
(Door de uitbreiding tot negen landen is 
Nederland in het geheel ,,kleiner”  ge
worden. Het zal voortaan nog minder te 
vertellen hebben dan het al had).

De verdeling van de portefeuilles binnen 
de Europese Commissie kan nog wel eens 
een verrassing opleveren. Maar ach, 
waarom zouden we ons zorgen maken? 
De Europese Gemeenschap is kwantitatief 
de grootste markt met 250 miljoen con
sumenten en daarmee de tweede in koop
kracht.
Het levert ons allen een redelijk inkomen 
op en verder hebben we geen aspiraties. 
Zo nu en dan wèl morele. Zolang die 
tenminste geen inkomensverliezen teweeg 
brengen.

Weinig zorgen om Europa.
Voorzover men dat wèl doet blijft het 
beperkt van opzet.
Een afwijzen van een Europese kernmacht; 
tegenover de Sowjet-Unie is een kalme 
ontspanningspolitiek wenselijk; het com
munisme mag alleen worden bestreden via 
onze persvrijheid;
de Europese Gemeenschap moet flink 
democratisch worden; en de ontwikke
lingslanden moeten eigenlijk vrije toegang 
tot de EEG hebben.
Het gemeenschappelijk kenmerk van al 
deze opvattingen is hun nobelheid.
Het is alleen de vraag, of West-Europa 
het in 1973 en de volgende jaren met 
nobele opvattingen zal kunnen bolwerken. 
Bij dat bolwerken gaat het immers om het 
krijgen van garanties.
De garantie, dat West-Europa zich in alle 
openheid economisch verder kan ont
plooien ten gunste van alle landen en met 
name ook de derde landen. Men denke 
aan het energiebeleid. Als we al met 
nobele opvattingen willen werken zullen 
dit soort garanties niet mogen uitblijven. 
Wanneer daar geen zicht op is, zal een 
keuze tussen belangrijke garanties en 
belangrijke nobele opvattingen onver
mijdelijk zijn.

CNV
UTRECHT -  In Utrecht is

het oprichtingscongres gehou
den van de Industriebond-CNV, die 
ontstaan is door een fusie van de Chris
telijke Metaalbedrijfsbond en de Indu
striebond CBU. De nieuwe organisatie 
is met ruim 67.000 leden meteen de 
grootste bij het CNV aangesloten orga
nisatie. Tot nu toe was dat de Chris
telijke Bond van Overheidspersoneel 
(57.500 leden), die nu qua grootte 
de tweede CNV-organisatie is ge
worden.

Door deze fusie is het aantal bij 
het CNV aangesloten organisaties dit 
jaar van 20naar 17 verminderd. Slechts 
vijf organisaties tellen meer dan 10.000 
leden, te weten de nieuwe Indu
striebond-CNV, de Bond van Over
heidspersoneel, de Hout- en Bouwbond 
CNV (44.000), De Christelijke Bond 
van Werknemers in de voedings- en 
genotmiddelenbedrij ven en het agrarisch 
bedrijf (CVAT met 20.000 leden) en 
de HBV (Handel-, Bank- en Ver
zekeringswezen met 14.000 leden). Ze 
vertegenwoordigen samen rond 85 pro
cent van het totale CNV-ledental.
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MOGELIJKHEDEN VIJF-PARTUEN-REGERING 
KABINETSINFORMATEUR ONDERZOCHT

In zijn tweede fase van de kabinets
informatie heeft kabinetsinforma
teur dr. M. Ruppert om te beginnen 
alle voorzitters van de Tweede- 
Kamerfractie ontvangen. Hij ver
zocht hen hem schriftelijk, nog voor 
de kerstdagen, te berichten hoe de 
fracties denken over de zes moge
lijkheden voor de vorming van een 
kabinet.
Die mogelijkheden zijn:
1. een parlementair meerderheids- 

kabinet van progressieven en 
confessionelen,

2. een meerderheidskabinet van 
KVP, VVD, ARP, CHU en DS’70,

3. een kabinet van KVP, VVD, ARP 
en CHU,

4. een minderheidskabinet van 
PvdA, D’ 66 en PPR,

5. een minderheidskabinet van 
KVP, ARP en CHU,

6. een extra-parlementair kabinet.

BRIEF VAN CHU

De voorzitter van de christelijk- 
historische Tweede Kamerfractie, 
drs. A. D. W. Tilanus, schreef dr. 
Ruppert de volgende brief;
,,Gaarne voldoe ik hierbij aan uw 
verzoek het advies, dat U op 20 
december 1972 mondeling mocht 
geven, schriftelijk te bevestigen. 
Zoals U bekend is, heeft de vorming 
van een kabinet, dat kan steunen op 
een meerderheid in het parlement, 
onzerzijds steeds grote voorkeur 
gehad. Daarbij is niet alleen het ge
tal maatgevend. Ook is de homogeni
teit en stabiliteit van een zodanig 
kabinet van belang.

Nu uit het gesprek tussen de heren 
Andriessen en Den Uyl onder Uw 
leiding is gebleken dat een meerder- 
heidscombinatie van KVP, ARP en 
CHU met PvdA, PPR en D’66 on
mogelijk is, dient naar mijn mening 
de mogelijkheid van een meerder- 
heidscombinatie van KVP, ARP, 
CHU, VVD en DS’70 onderzocht te 
worden. Daartoe zou U eerst in

Informateur Ruppert

afzonderlijke gesprekken met de 
betrokken fractievoorzitters kunnen 
nagaan, of in beginsel de politieke 
wil en bereidheid aanwezig is om tot 
de vorming van een dergelijk meer
derheidskabinet te geraken.
Indien deze vraag door de 5 frac
tievoorzitters bevestigend wordt be
antwoord, zal uiteraard daarna moe
ten worden nagegaan of overeenstem
ming kan worden bereikt over een 
programma voor het te voeren be
leid. Met name zou daarbij op es- 
sentiele controversiële punten de 
politieke bereidheid van de part
ners dienen te worden getoètst. 
Overigens zou naar mijn mening

een programma tot een aantal hoofd
punten moeten worden beperkt. Eerst 
de programmatische overeenstem
ming zal tot het definitieve besluit 
kunnen leiden het kabinet te steu
nen.
Voor de fractie van de CHU kan ik 
u mededelen, dat in beginsel de 
politieke wil en bereidheid aanwezig 
is aan de totstandkoming van bo
venbedoeld meerderheidskabinet 
mede te werken.
Het komt mij thans nog niet op
portuun voor een oordeel te geven 
over verschillende varianten van 
een minderheidskabinet of een ex
tra-parlementair kabinet. Dat oor
deel zal mede afhankelijk zijn van 
de reden, waarom bovenbedoeld 
meerderheidskabinet eventueel niet 
tot stand kon komen.
Ik hoop u in het bovenstaande mijn 
standpunt voldoende duidelijk te heb
ben weergegeven” , aldus de heer 
Tilanus in zijn brief aan dr. Rup
pert.

DE VIJF

Na de kerstdagen ontving dr. Rup
pert, nadat hij alle brieven van de 
fractievoorzitters bestudeerd had, 
de voorzitters van de fracties van 
KVP, VVD, ' a RP, CHU en DS’70. 
Hij vroeg voor vrijdag 29 decem
ber 18.00 uur schriftelijk een opgave 
van de vijf fracties van de onder
werpen, welke zij opgenomen wen
sen te zien in een regeringspro- 
gram. Tevens moest daarbij ver
meld worden het standpunt van die 
fracties ten aanzien van die onder
werpen.
Met deze procedure wilde dr. Rup
pert nagaan, welke mogelijkheden 
er zijn voor de vorming van een 
meerderheidskabinet van de vijf 
partijen. ,,Ik ben niet bezig de vijf 
partijen aan elkaar te plakken. Ik ga 
alleen na of een regering van de vijf 
een reele kans heeft of niet” , aldus 
dr. Ruppert.

H. L.
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„GROEN CONTRACT IN PERSPECTIEF
,,Land- en tuinbouw hebben op het ogen
blik het gevoel dat zij in een spervuur 
zijn komen te liggen van allen die zich 
rijp en groen, bezighouden met milieu
problemen.”

Aldus minister van landbouw en visserij, 
ir. P. J. Lardinois, tijdens zijn toespraak 
op de vorige maand gehouden jaarver
gadering van de Katholieke Land- en Tuin
bouwbond (LTB), in het Concertgebouw 
te Haarlem. Tijdens het totale moderni
seringsproces dat deze bedrijfstak onder
gaat, komen thans zeer veel beschuldi
gingen op land- en tuinbouw af. Ofschoon 
minister Lardinois van mening is dat 
heel veel van deze beschuldigingen niet 
gerechtvaardigd zijn, waarschuwde hij de 
boeren en tuinders ervoor, dat zij er goed 
aan doen deze hernieuwde belangstelling 
voor het milieu zeer serieus te nemen 
en in termen van milieubehoud en -ver- 

. betering mee te blijven denken. Want mi
lieuzorg is bepaald niet iets dat boer en 
tuinder alleen maar extra lasten behoeft 
te bezorgen of hen anderszins in hun be
staan te bemoeilijken. Aan het vraag
stuk is voor de agrariër namelijk een 
zeer wezenlijke kant verbonden. En wel 
deze, dat er een rem wordt aangelegd 
op de ongebreidelde technische toepassin
gen, die tot gevolg hebben dat jaarlijks 
het aantal land- en tuinbouwbedrijven in 
ons land met 5.000 a 10.000 terugloopt. 
Als men de techniek ongeremd zijn werk 
laat doen, blijft van het landschap uit
sluitend een cultuurwoestijn over. Dit 
wordt wel overduidelijk aangetoond in 
Oost-Europa, waar landbouwbedrijven aan 
duizenden arbeidskrachten werk verschaf
fen. De mooiste voor-oorlogse gebieden 
in bijvoorbeeld Bohemen en Hongarije._ 
zijn in dit soort cultuurwoestijnen ver-

Minister Lardinois.

anderd, waar geen heggen, geen bomen en 
geen boerderijtje meer zijn overgeble
ven. Een vliegtocht boven deze gebieden 
is zeer leerzaam, aldus de bewindsman.

MOEILIJK EN URGENT

De moeilijkste en meest urgente proble
men die in de vergrote Gemeenschap 
moeten worden opgelost, zijn volgens mi
nister Lardinois, die ten aanzien van 
suiker en vetten. Voor de suiker zullen 
de komende één a twee jaar oplossin
gen moeten worden gevonden op een wijze

die het vooral voor de nieuwe geasso
cieerde gebieden mogelijk maakt hun pro- 
dukt op de EEG-markt te blijven afzet
ten tegen een voor hen rendabele prijs. 
Gebleken is echter dat de produktiekosten 
voor rietsuiker in vrijwel alle landen door 
de grote arbeidsintensiviteit snel stij
gen. Hierdoor wordt de concurrentie met 
de bietsuiker hoe langer hoe moeilijl|er. 
Tevens blijkt de produktie per man voor 
rietsuiker circa '75% lager te liggen dan 
bij bietsuiker het geval is. Natuurlijk 
zou met een enorme kapitaalinjectie ook 
de rietsuikercultuur meer gemechaniseerd 
kunnen worden, maar dit zou werkeloosheid 
betekenen voor honderd-duizenden, in ge
bieden waar geen ander werk voor han
den is.

Deze feiten in ogenschouw nemende, meent 
de bewindsman dat het probleem, in een 
gunstige prijsstelling door de EEG, al
thans voor de komende jaren, op een voor 
beide partijen bevredigende wijze zou 
kunnen worden opgelost.

VREES

Het vraagstuk van de vetten, met na
me botervet, acht minister Lardinois in 
de eerste plaats een gevolg van de prijs 
voor boter, zowel ten opzichte van die 
van margarine, als die van de overige 
zuivelprodukten. Hij vreesde dat indien 
in de loop van de komende jaren hier
in geen ingrijpende wijziging komt, er 
nauwelijks meer een oplossing mogelijk 
zal blijken. Naar zijn mening dient dit 
vraagstuk fundamenteler te worden aan
gepakt dan in de laatste jaren kon ge
schieden.
Minister Lardinois besloot zijn toespraak 
met een overzicht van enkele recente 
maatregelen op fiscaal en sociaal gebied.

die (mede) in het belang zijn van boer
en tuinder:

- de beslissing per 1 januari 1973 de 
fiscale pensioenreserve voor zelfstan
digen in te voeren,

de aangepaste landbouwregeling bij het 
gehandhaafde 4 procent BTW-tarief, als
mede de verlaging van het BTW-tarief 
op landbouwwerktuigen met 10 procent.

de kinderbijslag voor zelfstandigen 
waarbij in het algemeen dus ook de on
dernemers in land- en tuinbouw, deze 
uit de staatskas wordt ontvangen voor
zover hun inkomen beneden het mi
nimumloon is gelegen. Daar komt nu 
per 1 januari a.s. bij dat de zelfstan
digen als faciliteit een extr'a inkomens- 
aftrek van f 1.400 in de inkomstenbe
lasting voor de eerste twee kinderen 
verkrijgen. Dat is dan in feite langs 
een omweg een, althans gedeeltelijke, 
compensatie voor de zelfstandigen voor 
het feit dat zij geen kinderbijslag ver
krijgen voorzover het de eerste twee 
kinderen betreft.
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er over

A. Koldewijn vraagt:

QUO VADIS, UNIE?
Nu de verkiezingen achter de rug zijn, is 
het van belang, dat wij ons opnieuw gaan 
beraden over de samensmelting van ARP, 
CHU en KVP.
Door de plotseling uitgeschreven verkie
zingen is deze aangelegenheid enigszins 
op de achtergrond geraakt.

■ De opzet om de christelijke krachten in 
de politiek, thans nog verdeeld over een 
aantal confessionele partijen, waarvan 
de grote drie de voornaamste zijn, in één 
partij te verenigen, is op zichzelf een 
loffelijk streven. Maar men moet zich wel 
afvragen, waar men eigenlijk heen wil en 
hoever wij als Unie-leden bereid zijn van 
de oude koers af te wijken of, zoals dat 
in een politieke vakterm heet, de eigen 
identiteit prijs te geven.

Op de Algemene Buitengewone Vergade
ring van 7 maart en 23 mei 1972 werden 
een nieuw Beginselprogram en een nieuw 
Politiek Werkprogram aangenomen.
De beginselverklaring zegt in artikel 1: 
,,De Christelijk-Historische Unie acht het 
bijbelse getuigenis van Gods beloften en 
geboden van beslissende betekenis, zowel 
voor de overheid als voor mens en maat
schappij. Van daar uit wil zij als democra
tische volkspartij haar kritische bijdrage 
leveren aan de opbouw en versterking van 
de samenleving.”
In het Gemeenschappelijk Urgentie Pro
gram 1971-1975 dat op 12 december 1970 
werd vastgesteld staat vermeld:
, ,De drie samenwerkende partijen staan.... 
een politiek voor die geïnspireerd wordt 
door het evangelie. Daarin ligt een hoopvol 
perspectief voor mens en samenleving 
vanuit de opdracht tot naastenliefde en 
wederzijdse saamhorigheid.”
In de Nota Contactraad ,,Op weg naar een 
verantwoordelijke maatschappij” , dié 
reeds enige maanden ter discussie voor 
ons ligt, klinkt een heel ander geluid: 
,,Onze nieuwe politieke organisatie wil 
haar bijdrage leveren, waarbij het Evan
gelie een uitdaging, een opgave en een
gave tegelijk is :........ ”
Nadat deze begrippen worden verduide
lijkt, leest men dan verder: ,,Het Evange
lie is daarbij uniek, maar het is niet ons 
bezit, wij mogen het niet monopolise
ren.......”
,,Onze organisatie is echter niet een gods
dienstig genootschap maar een politieke 
organisatie, en wij richten ons dan ook tot 
het gehele volk en derhalve niet tot een 
bepaalde kerkelijke of maatschappelijke 
groepering.”
Elders heet het:
, , .....  waarbij wij voortdurend de moed
willen opbrengen ons te veranderen en 
bestaande structuren kritisch te bezien.”  
Ik ontkom niet aan de indruk, dat met 
name in dit laatste ten opzichte van het 
beginselprogramma van de CHU, wel enige 
forse emmers water bij de wijn zijn ge
goten.
Dat een politieke partij geen godsdienstig 
genootschap is, is duidelijk, maar dat 
verhaal van die uitdaging is moeilijk te 
volgen.
Men is christen of men is het niet, en als 
christen stelt men zich onder het gezag 
van Gods woord.
Gelijken kunnen elkaar uitdagen, maar 
God daagt ons niet uit. God heeft ons heel 
duidelijk verteld, hoe we het doen moeten 
en daar kunnen we - zo goed mogelijk - 
aan proberen te gehoorzamen of ’t naast 
ons neerleggen.
Men moet zeer goed uit elkaar houden de 
beginselen en de practische politieke uit
werking. De laatste kunnen alleen maar 
compromissen zijn, omdat we samen met 
anderen naar verwezenlijkbaré oplossin
gen moeten zoekn. Maar dat compromis 
mag nooit binnen sluipen in een beginsel
programma, want dan verliest men zijn 
wervingskracht.
,,Wanneer de bazuin een onzeker geluid 
laat horen, trekt niemand ten strijde” .

staat er in de Bijbel en dat geldt ook hier. 
Men zal zich derhalve terdege moeten 
beramen, hoe men zich principieel aan
dient, duidelijk en onomwonden zonder 
toverformules.

HET WERKPROGRAMMA

En nu het werkprogramma, waarvan ons 
speciaal interesseert de opstelling t.a.v. 
de problematiek van het bedrijfsleven. 
Dit is momenteel één van de beste indi
caties voor de opstelling van één partij. 
Wat in het Politiek Werkprogram van 7 
maart en 23 mei 1970 in Hoofdstuk 5: 
,,Welvaart”  onder punt VI ,,Democrati
sering bedrijfsleven”  vermeld staat, is 
redelijk en veronderstelt in elk geval 
een adequate opvoeding en een sociaal plan 
met een SER-advies alvorens tot verder
gaande zeggenschap van de factor arbeid 
in het bedrijfsbeleid kan worden overge
gaan.
Dit is verstandige taal. Het is onverant
woordelijk mensen te laten meespreken in 
en over zaken waarover hun kennis ontoe
reikend is, maar wanneer anderzijds 
iemand de bekwaamheid en de bereidheid 
bezit de volle verantwoordelijkheid voor 
zijn beslissingen te dragen, is er ook geen 
enkele reden meer waarom hij dan zijn 
stem niet zou kunnen inbrengen.
Wat het Gemeenschappelijk Urgentie Pro
gram 1971-1975 over deze materie zegt, 
komt vrijwel op hetzelfde neer.
Geheel anders klinkt een artikel in ,,De- 
Nederlander”  van 2 juni 1972 met als titel: 
,, Aandacht voor maatschappelijke orde bij 
vakbeweging, kerken en politieke par
tijen” . Hierin komen inzichten naar voren, 
die niet ver van de grondprincipes van het 
marxistisch socialisme verwijderd zijn. 
De heer Lanser, die hier aan het woord is, 
stelt wel, dat hij niet het Yoegoslavische 
voorbeeld van de (mislukte) arbeiderszelf- 
bestuursorganisatie wil navolgen, maar 
toch hebben werkgevers en werknemers 
wel de plicht samen te beraadslagen en 
samen te beslissen over de doelstellingen 
en het functioneren van de onderneming, in 
de vorm van een gemeenschappelijk'onder- 
nemingsbestuur.
Gezellig met zijn allen de onderneming 
besturen.
Jawel! Ik mis in dit soort verhandelingen 
altijd de ,,visie”  dat de directeur en de 
koy;eraar samen de kotterbank gaan be
dienen.
Dit kan ook moeilijk want het bedienen van 
een moderne kotterbank is geen kleinig
heid en een verstandige directeur blijft 
daar met zijn vingers af en laat dat over 
aan zijn specialist de kotteraar. Maar het 
besturen van de onderneming is momen
teel zo ’n eenvoudige zaak, dat doet de 
kotteraar er wel even en passant bij. Ver
geet het maar! Ieder op zijn plaats, ieder 
in zijn specialiteit en ieder met zijn eigen 
verantwoordelijkheid.

GEVAREN

Bij de algemene pmlitieke beschouwingen 
op 27 november 1962 spreekt Pollema in 
dé Eerste Kamer waarbij hij over het 
socialisme het volgende opmerkt:
,,Het evangelisch christendom is sterk 
sociaal gericht. In onze sociale praktijk 
lopen we dikwijls parallel met de socia
listen en zijn we geneigd met hen samen 
te werken, doch op het punt der beginselen 
is er een kardinaal verschil.
Het socialisme kent aan de religie wel een 
betrekkelijke waarde toe, maar stelt deze 
bewust onder het socialisme en indien 
de religie geheel verdrongen zou worden, 
zou het dat in gelatenheid dragen, als het 
socialisme slechts overeind bleef.”
,,Voor ons christelijk-historischen is de 
politiek niet in de eerste plaats een zake
lijke aangelegenheid maar een heilige 
roeping. Het socialisme als stelsel bezit

in zijn ideologie geen voldoende afweer, 
geen rem tegen machtsbegeerte” .
En met het aangehaalde artikel uit de 
Nederlander van 2 juni zitten we midden in 
dat socialisme, midden in de machts
begeerte.

De Nota van de Contactraad tenslotte ver
meldt onder V ,,De mens en zijn ont
plooiingsmogelijkheden”  in punt b een 
standpunt, dat zeer sterk aanleunt tegen 
het marxistisch socialistische ideaal. 
,,Dat betekent spreiding van macht, ook in 
het sociaal-economische leven. Dat moet 
er in ons ondernemingsgewijze productie
systeem toe leiden, dat de mensen, die 
tezamen de onderneming vormen de be
voegdheid hebben om te beslissen over 
alle grote aangelegenheden, die voor de 
onderneming van wezenlijke betekenis 
zijn” . Het ziet er naar uit als een echt 
compromis om de kool en de geit te 
sparen.

Het AKZO-drama te Breda werd voor de 
verkiezingen breed uitgemeten om de in
menging van de factor arbeid in het 
ondernemingsbeleid te bepleiten, ja te 
eisen. Het is geraakkelijk om achteraf 
met modder te werpen naar hen, die ver
antwoordelijk zijn voor een foutieve be
slissing, wanneer de feiten zonneklaar 
op tafel liggen. Maar wie heeft destijds 
gewaarschuwd, toen het besluit tot de 
foutieve investering genomen en uitge
voerd werd? Wellicht enige economen en 
beleggingsdeskundigen, maar niet de vak
bonden, die het nu allemaal zo goed 
weten. Neen, het beleid in een onderne
ming, voor zover het de ,,grote aange
legenheden”  betreft, behoort in handen te 
liggen van hen, die hiervoor zijn opgeleid 
en ook bereid zijn de verantwoordelijk
heid in al zijn consequenties te dragen. 
Het gevaar dreigt van een alomvattende 
Evangelische Volkspartij, die iedereen 
tevreden stelt.
Dit is een gevaarlijke illusie.
Na de oorlog hebben wij de Grote Door
braak van het vooroorlogse politieke sys
teem beleefd, die resulteerde in de op
richting van de Partij van de Arbeid. Van 
deze doorbraak is niets terecht gekomen 
en de PvdA is zover weggedreven van de 
na-oorlogse ideeën, dat o.a. een van haar 
grote oprichters dr. W, Drees Sr. haar 
gedesilluioneerd de rug heeft toegekeerd.

ILLUSIES

En nu dromen velen van de Grote Reli
gieuze Doorbraak op weg naar een ieder- 
een-en-alles-omvattende Evangelische 
Volkspartij.

Maar dat kan evenmin. Religie alleen kan 
nooit een politiek werkprogram bepalen. 
Dit is wel zeer duidelijk gedemonstreerd 
in de RKSP eerst en de KVP thans. 
Onder de zweepslagen van de clerus 
werden de RK-geloofsgenoten in één partij 
samen gehouden die dan ook altijd de 
grootste moeite gehad heeft haar koers te 
bepalen om haar vleugels niet te verliezen. 
En nauwelijks verslapte de greep van de 
clerus op het RK-volksdeel of men zag en 
ziet aan alle kanten de vleugels weg brok
kelen.
Men moet accepteren, dat men wel de
zelfde geloofsbelijdenis aflegt, maar poli
tiek verschillende standpunten inneemt. 
En daaróm ontkomen wij er niet aan ons 
standpunt duidelijk te bepalen. En dat is 
altijd geweest: wel sociaal maar niet 
socialistisch. En zo moet het blijven want 
er is in ons land een grote behoefte aan 
een partij die niet schroomt een op het 
Evangelie gebaseerde levenshouding te 
paren aan trouw aan de maatschappelijke 
beginselen die de Unie steeds heeft be
leden en nog steeds belijdt krachtens haar 
Beginsel- en werkprogramma van 1970. 
Wellicht is het nuttig een blik over onze 
oostgrens te werpen waar men allang 
werkt met een systeem van praktisch twee 
partijen met een kleine uitlaatklep. 
Enerzijds heeft men de SPD, de Sozialis- 
tische Partei Deutschland, een uitgespro
ken socialistische partij die links opge
steld staat. Daarnaast heeft men de dubbel- 
partij de CDU, de Christlich Demokrati- 
sche Union en haar Beierse zusterpartij 
de CSU, de Christlich Soziale Union. 
Beide partijen staan rechts opgesteld, de 
tweede nog iets meer rechts dan de eerste. 
Bij de uitvoerige beschouwingen die over 
de ,,Ostvertrage”  zijn gehouden heeft men 
van deze opstelling geen geheim gemaakt. 
En wanneer een man als professor Carl 
Schiller, voormalige minister van zowel 
Financiën als Economie, geen begrip vindt 
voor zijn nogal rechts georiënteerde mone
taire en economische inzichten, dan dient 
hij eerst zijn ontslag in bij Brandt en 
wandelt vervolgens over naar de CDU. 
En dat is ook goed. Een kerk moet een 
duidelijk religieus standpunt innemen; een 
politieke partij een duidelijk politiek 
standpunt.

PERSPECTIEF

,,Maar” , zal men onwillekeurig geneigd 
zijn te vragen, , ,moeten wij onze christe-

Quo vadis. Unie? In goed Latijn eigenlijk: 
quo vadis, unio? is een bijdrage van de 
heer A. Koldewijn te Hengelo.
Het artikel door de heer Koldewijn is het 
resultaat van een correspondentie met de 
redactie, waarin de koers van de CHU 
onderwerp vormde. Het artikel zoals op 
deze pagina afgedrukt wordt geplaatst 
buiten de verantwoordelijkheid van de 
redactie. Het is een vertolking van 
Koldewijn’s standpunt, waaruit om der 
wille van de ruimte een paar alinea’ s 
zijn weggelaten. Graag zou de redactie 
nogmaals haar verzoek willen herhalen 
om ingezonden stukken zo kort en bondig 
mogelijk te houden. (Dan worden ze name
lijk gelezen, en dat is toch de bedoeling 
van de schrijver.)

lijke beginselen dan achterstellen bij ons 
politieke programma?”
In zekere zin ja. Wil het bestaan van een 
Evangelische Volkspartij enige zin hebben, 
dan moeten wij een duidelijk standpunt 
rechts (niet links!) van het midden in
nemen. Het gedrang links van het midden is 
al zo groot, dat daar voor iedereen vol
doende plaats is.
Maar rechts is er langzamerhand een grote 
open plaats die schreeuwt om opvulling. 
Wanneer de CHU zich er toe zou laten 
verleiden mee af te drijven naar links, 
dan is er voor iemand die in de politiek 
rechts georiënteerd is - en die zijn er 
gelukkig nog steeds - alleen maar plaats 
in een partij, die zijn levenshouding in 
principe niet op het Evangelie baseert en 
dit zou voor ons vaderland een onvergeef
lijke zonde zijn. Ik ben er van overtuigd dat 
de halvering van de aanhang van de CHU 
zoals wij die de laatste jaren met lede 
ogen hebben moeten aanzien, goeddeels 
te wijten is aan de ook in dit weekblad 
reeds meer dan eens geconstateerde af
drijving waardoor de bazuin voor velen een 
onzeker geluid is gaan produceren dat voor 
niemand meer het signaal is ten strijde te 
trekken.
Alom is een roep naar duidelijkheid te 
beluisteren, zeker nu ons vaderland in een 
crisissituatie verkeert, die geen onver
antwoordelijk experiment - op welk 
gebied dan ook - toelaat.

Het moge in de politiek als een anathema 
klinken, maar ik ben van mening, dat men 
meer aanhang verwerft door het conse
quent innemen van een duidelijk standpunt, 
dan door karakterloos geschipper om met 
behulp van slimme, maar vage tover
formules toch maar vooral alle vleugel
tjes bij elkaar te houden en iedereen te 
lijmen.

In de aanhef van dit artikel is reeds ge
steld dat het idee van een gemeenschappe
lijke christelijke partij wat op de achter
grond is geraakt. Wij hebben daardoor wat 
meer tijd om ons op dete-sturen-koerste 
bezinnen. Want bezinnen moeten we ons 
wel zeer zorgvuldig, omdat de koers, die 
straks gezamenlijk wordt uitgezet, onze 
toekomst bepalen zal. Quo Vadis, Unie?

Hengelo A. Koldewijn.

Bangladesh
Een gecombineerde technische hulp/finan- 
ciële hulpdelegatie uit Nederland heeft in 
Dacca besprekingen gevoerd over de ont
wikkelingssamenwerking Nederland - 
Bangladesh. Het ging daarbij om de be
steding van f9,4 miljoen technische hulp 
voor 1972 en 1973 en van een lening van 
f 16 miljoen voor 1972. Bovendien werden 
afspraken gemaakt over de besteding van 
8 miljoen gulden als onderdeel van een 
lening die voor volgend jaar wordt aan
geboden.

Uit de leningen zal Bangladesh onder an
dere spoorwegseinapparatuur, bagger- 
vaartuigen, telefoonapparatuur, telecom- 
municatie-apparatuur, suikermachines en 
havenvaartuigen 'aankopen. Technische sa
menwerking is overeengekomen bij het 
opzetten van een aardappel-proefstation, 
de constructie van een suikerfabriek, de 
ontwikkeling van,,small-scale-industrie”  
en bij een onderzoek naar de mogelijk
heden van een aantal bevloeiings- en 
polderwerken.

Ter sprake kwamen verder de voortzet
ting van de ,,South West Region Study” , 
het adviseren van de baggerorganisatie, 
van de nationale luchtvaartmaatschappij 
en het verrichten van studies, ondermeer 
over de ontwikkeling van binnenlandse 
havens, ten behoeve van de nieuwe inter
nationale luchthaven van Dacca en voor' 
de opslag van pootaardappelen in koel
huizen.

Nederland zal onderzoeken of het een 
eerste groepje vrijwilligers kan aantrek
ken voor opleiding van verpleegsters en 
fysiotherapeuten in Bangladesh.
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„Valse" start door onvoldoende initiatief
De vergadering van de Unieraad van 9 
december jongstleden zou men met enige 
goede «'il kunnen beschouwen als een 
(nieuwe) start in de volgende te lopen 
serie. Ieder van ons die wel eens of regel
matig getuige is geweest van een tak van 
sport waarbij het aankomt op de individuele 
prestatie - bijvoorbeeld athletiek, schaat
sen en zwemmen - weet hoe belangrijk 
de start kan zijn en soms zelfs van 
doorslaggevende betekenis is voor het 
uiteindelijke resultaat.
In een start kan men ook verschillende 
risico ’ s leggen. Men kan het er op wa
gen om „in  het startschot te vallen” , 
men kan te traag vertrekken maar men 
kan ook te snel willen vertrekken en 
daarmede een valse start veroorzaken. 
Dit laatste kan ook een vooropgezet plan 
zijn om de tegenstander uit zijn even
wichtige concentratie te brengen. Het 
is mogelijk hem daardoor te beinvloe- 
den. Het kan ook in het eigen nadeel 
werken, doordat men daardoor de extra 
aandacht van de starter op zich geves
tigd krijgt. Men kan worden teruggeroe
pen (verspilling van krachten) men kan 
worden bestraft (een meter terug) even
tueel kan men van verdere deelname 
worden uitgesloten. En daarmee komt 
dan een niet gewild einde, door eigen 
toedoen, aan alle voorbereidingen en maat
regelen die zijn getroffen. Daarom is 
het zo belangrijk, dat men zich bij een

start tot in de kleinste onderdelen goed 
concentreert en voorkomt dat men de 
kleine afwijkingen - ook die welke voor 
het oog minder belangrijk zijn - zal 
waarnemen.

STATUS

Heeft deze beschouwing betrekking op 
de Unieraad en haar vergadering van 9 
december? Naar het mij voorkomt moet 
daarop bevestigend worden geantwoord. 
Aan deze vergadering kan de status wor
den toegekend van een nieuw begin, van 
een nieuwe start. De omstandig
heden waaronder deze start moest wor
den gemaakt kunnen we buiten beschou
wing laten. Het na 29 november op de 
plaats blijven zitten heeft geen enkele 
zin, dus moeten we verder, opnieuw, 
opnieuw van start. En ook deze start 
van Unie, Unieraad en Bestuur is uiter
mate belangrijk. Men kan met mij daar
over van mening verschillen, doch ik 
meen, dat de start niet is geweest zo
als die had moeten zijn. Niet voldoen
de zelfbewust, niet overladen met een 
zelfvertrouwen zonder tot zelfoverschat
ting te geraken, zonder temperament, 
(nog) zonder bewust (eind) doel. Naar 
mijn gevoelen waren de discussies (nog) 
te veel doorweven met de vraag en ge
dachten van: ,,We zullen dienen na te 
gaan, dienen te onderzoeken wat ande-

Cijfermatige benadering 

verkiezingsuitslag 1972  

voor de CHU
Deze verkiezingsuitslag geeft ons aanleiding om de volgende vragen te stellen:

1. Waarom hebben we zoveel stemmen verloren?

2. Wie heeft deze stemmen gekregen en hoeveel?

Om de laatste vraag te kunnen beantwoorden hebben we onderstaande gegevens 
nodig:

Overzicht a.
1967 1971 1972

Uitfrebracht aantal stemmen 6.900.000 6.300.000 7.400.000
Hiei- 'an voor de C.H.U. 
Percentage CH-stemmen

560.000 400.000 355.000

van het totaal
Aantal stemmen, indien wij 
steeds 8 % van het totaal

8.1 6.3 4.8

aantal stemmen gekregen 560.000 500.000 600.000

Overzicht b. *

Partij waar verlies heen- 1971 1972 Totaal
ging, stellende, dat het t.o.v. t.o.v.
Unie-aandeel 8% zou blijven 1967 1971

PvdA 15.000 17.000 32.000
VVD 13.000 47.000 60.000
ARP 16.000 24.000 40.000
DS ’70 18.000 14.000 32.000
GPV 9.000 14.000 23.000
Overigen 29.000 29.000 58.000

Totaal 100.000 145.000 245.000

Overzicht c.

Partijen, waar de werkelijk 
verloren stemmen zijn heen-

1971
t.o.v.

1972 Totaal

gegaan. 1967 1971
PvdA 24.000 6.000 30.000
VVD 21.000 13.000 31.000
ARP 25.000 6.000 31.000
DS ’70 29.000 5.000 34.000
GPV 14.000 5.000 19.000
Overigen 47.000 10.000 57.000

160.000 45.000 205.000

UIT DEZE OVERZICHTEN KUNNEN WE DE VOLGENDE CONCLUSIES TREKKEN:

In werkelijkheid verloren we bij twee verkiezingen ruim 200.000 stemmen.. 
Theoretisch is dit zelfs te stellen op bijna een kwart miljoen.
Onze regeringspartner met de grootste mond kreeg hiervan het grootste deel. 
Aan de ,,overige”  partijen voorbijgaande zien we, dat de ARP na de VVD ons 
de meeste kiezers heeft afgepakt. Samen met DS’70 en de VVD meer dan de 
helft van de door ons verloren stemmen. Bovendien kreeg het GPV nog 10 pro
cent van de door ons verloren stemmen.
Het verlies is dus duidelijk naar links gegaan.

De remedie is:
a. Een veel duidelijker principiëler opstelling, van de CHU.
b. Eveneens een veel duidelijker politieke opstelling van de CHU.
c. Niet voortdurend als het zoveelste rad aan het wiel meedraaien.
d. Afzien van de samenwerking (fusie) met de KVP.
e. Éénwording met de ARP nastreven.
f. De CHU niet opheffen, behalve als éénwording met de ARP een feit is geworden.

Zuidhorn W. D. de Jong

ren willen. Anderen zullen zich duide
lijk moeten opstellen en duidelijk moe
ten uitspreken wat zij er van denken” . 
Dan kom ik nu - en ook tijdens de Unie- 
raadsvergadering - tot de vraag: ,,Waar
om eerst die ander? ,,Is de Unie, de 
Unieraad, het Bestuur en zijn wij zelf 
dan niet meer bij machte om op duide
lijke wijze aan te geven wat wij zélf 
van de situaties denken en zijn wij zelf 
niet meer bij machte om als eerste aan 
te geven wat wij, wat de Unie, de Unie
raad of het Bestuur wil? De (steeds) 
afwachtende houding aannemen kan be
tekenen dat men op een achterstand wordt 
gezet. Het ontneemt de mogelijkheid om 
zelf duidelijk naar voren te treden, om 
jezelf op duidelijke wijze te laten zien. 
Persoonlijk ben ik van oordeel dat het 
in deze fase van het bestaan van de Unie 
van het aller grootste belang is om op 
duidelijke wijze als eerste - tegen wie 
dan ook - in de onderhandelingen, in de 
besprekingen èn in het optreden op dui
delijke wijze te zeggen en aan te geven 
dat wat wij zelf willen. Goed, dit als 
eerste optreden kan een zeker risico 
inhouden dat op een later tijdstip een 
bepaalde correctie moet worden aange
bracht, misschien een stap terug moet 
worden gezet, maar om eerst de ander 
te laten spreken houdt evenzeer een r i
sico in, namelijk deze, dat de Unie zelf 
wordt overvleugeld of vleugellam wordt 
gemaakt door de wèl aanwezige menin
gen en standpunten die door de ander(en) 
wordt ingenomen. De slot opmerking zal 
dan zijn: ,,Men hoort en ziet de Unie 
niet” . En laten we heel eerlijk zijn, ie 
ders belangstelling gaat ten enemale uit 
naar de kopgroep, de individuele durver, 
en niet naar degenen die in de midden
moot of in de achterhoede terecht zijn 
gekomen, ondanks het feit dat zij dezelf
de weg gaan en misschien toch nog voor 
sluitingstijd binnenkomen. Datzelfde geldt 
voor de kiezers en voor de politieke groe
peringen. En om bij de kopgroep te kun
nen behoren zal de start duidelijk en 
krachtig moeten zijn en niet in de geest 
van ,,we zullen wel zien” .

DUIDELIJK EN VAST

Zodra daartoe de gelegenheid aanwezig 
is zal naar mijn mening de Unie in het 
kader van een streven naar een even
tuele Christelijke Democratische Partij 
vorming, als eerste duidelijk moeten aan
geven van wat van de anderen wordt 
verwacht en wat de vaste standpunten 
zijn van de Unie. Men kan niet blijven 
verdedigen dat gesprekken en onderhan
delingen in goed vertrouwen en goede 
sfeer plaats vinden. Zolang niet de kern
vraagstukken aan de orde worden ge
steld blijft het situatie als, van de kat 
die om de hete brij heenloopt. De Unie 
zal een duidelijk tijdstip moeten aange
ven waarop een uitspraak wordt gedaan - 
een einduitspraak - al dan niet te komen 
tot de vorming van één Christelijke De
mocratische Partij. De Unie zal duide
lijk moeten uitspreken of zij het princi
pieel uitgangspunt in het politiek denken 
en handelen vooropstelt en niet als bal
last mee zal willen voeren. Ook zal 
men duidelijk moeten stellen dat tussen 
een ,,open volkspartij”  en een ,,open 
volkspartij”  wezenlijk verschil bestaat. 
Tussen die twee begrippen zal men dui
delijk moeten kiezen. Tegenover de beide 
deelnemende organisaties maar ook te
genover andere politieke organisatie èn 
tegenover het kiezerskorps zal de Unie 
een duidelijke uitspraak moeten doen welk 
economisch- financieel- en sociaal be
leid gevoerd moet worden. Niet als laat
ste of als meeloper in de middenmoot, 
maar desnoods als individuele durver 
als eerste. Het zijn zo maar een paar 
onderdelen die hier worden genoemd, die 
door anderen wellicht kunnen worden aan
gevuld of nog beter onder woorden kun
nen worden gebracht. Het gaat om het 
initiatief. En wanneer men het initia
tief heeft genomen, zal men dat ook moe
ten durven behouden. Misschien is deze 
zienswijze aan de Unie vreemd. Misschien 
moeten wij er als Unie aan wennen om 
initiatieven te nemen (ik hoop dat ik mij 
daarin vergis) maar de tijd waarin wij 
leven vraagt om het nemen van initia
tieven en heeft er geen of weinig behoef
te meer aan dat het oude en vertrouw
de gekoesterd en omarmd blijft.

KANS

De kans om het initiatief te nemen is 
misschien thans meer aanwezig dan ooit 
te voren. Wanneer geen of op onvol
doende wijze daarvan gebruik wordt ge
maakt zitten we met een ,,valse”  start. 
Een ander beeld van een valse start 
zou ik willen noemen het feit, dat on
danks de verklaring dat de Unieraads- 
vergadering van 9 december een beslo
ten vergadering was, toch perspublica

ties zijn verschenen waarin tussen de 
regels door van een scherpe onenigheid 
met het Bestuur werd gesproken en door 
de buitenstaander/lezer zo óök reeds 
is vertaald.
Tijdens de discussies op deze Unie- 
raadsvergadering werden enkele betogen 
overstemd door een lachen. Lachen is 
gezond, mits dit is een gulle lach. Men 
dient er wèl van uit te gaan dat elk 
Unieraadslid in principe de belangen van 
de Unie wil dienen en aanvoeren. Daar
bij zal de een meer gezegend zijn met 
spreekvaardigheid dan de ander. Een 
lachen - misschien zelfs een belachen - 
kan ook een teken zijn van het. gebrek 
aan inzicht dat men het principieel goe
de en goede bedoelingen niet meer be
grijpt. En wanneer wij de goede bedoe
lingen ' van de ander niet meer onder
kennen of begrijpen, hebben we een val
se start gemaakt.
Tenslotte kan als een valse start wor
den gezien, dat bepaalde voorstellen en 
besluiten zeer lang (te lang) op uitvoe
ring wachten. Wanneer voorstellen zijn 
gedaan- welke die voorstellen dan ook 
mogen zijn van grote of van kleine be
tekenis- en aangenomen, wanneer be
sluiten zijn genomen, dan behoren die 
binnen de kortst mogelijke tijd bekend 
te worden gemaakt èn te worden uitge
voerd. Snel de zaken uitvoeren is van 
belang voor degenen die het aangaan 
en kan een middel zijn waarover met 
voldoening en respect kan worden ge
sproken.

HEILOO P. MEINEMA.

Bespreking 

Nederland/ 

De Antillen 

over

belasting

zaken
De minister van Financiën van de Ne
derlandse Antillen, de heer F. J. Tromp 
heeft met mr. W. Scholten, staatssecre
taris van Financiën van Nederland tij
dens diens bezoek aan de Nederlandse 
Antillen van 8 tot 13 december bespre
kingen gevoerd o.a. over fiscale aange
legenheden. In het bijzonder werd van 
gedachten gewisseld omtrent de vraag 
of en in hoeverre de Rijkswet dateren
de uit 1964, houdende belastingregeling 
voor het Koninkrijk, gelet op recente 
ontwikkelingen in het belastingrecht, her
ziening c.q. aanpassing behoeft.
Zowel van Antilliaanse als van Nederlandse 
zijde is de bereidheid uitgesproken een 
herziening van deze Rijkswet te bewerk
stelligen. Daarbij zal in'het bijzonder aan 
de orde moeten komen een aanpassing 
van bedoelde Rijkswet aan nieuwe inzich
ten en methodieken tot stimulering door 
middel van fiscale faciliteiten van op 
vergroting van productie en werkgele
genheid gerichte investeringen in ont
wikkelingslanden. Een ander onderwerp 
tijdens bovengenoemde bespreking was de 
vraag welk standpunt de Nederlandse An
tillen, zou huldigen, bij een eventuele 
invoering van een dividendbelasting in 
de Nederlandse Antillen. De minister van 
Financiën heeft de staatssecretaris verze
kerd dat de regering van de Nederlandse 
Antillen thans geen invoering van een 
dividendbelasting overweegt, maar dat de 
regering van de Nederlandse Antillen bij 
een eventuele invoering van een derge
lijke bronbelasting ongetwijfeld aan haar 
rijkspartners op basis van reprociteit 
vermindering terzake zal verlenen. De 
bewindslieden kwamen overeen, gezien het 
technische karakter op korte termijn deze 
vraagstukken op ambtelijk niveau te doen 
voorbereiden. De staatssecretaris heeft 
zich daarbij bereid verklaard een aantal 
vraagstukken welke van Antilliaanse zijde 
naar voren zijn gebracht in die voor
bereiding te betrekken. Beide bewindslie
den kwamen voorts overeen naar een 
verdieping van de samenwerking Op fis 
caal terrein tussen beide landen te zul
len streven. Tenslotte bespraken de be
windslieden een aantal practische vraag
stukken waaronder de verlening van tech
nische bijstand door Nederland.

H. L.
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Interview met mr. H. J. Druyff en J. W. Zuidema

REGELS BEPERKEN RISICO
GEVAARLIJKE STOFFEN BIJ TRANSPORT

Chemische middelen, benzine, explosieven 
en radio-actieve stoffen worden regelma
tig over onze wegen en spoorlijnen, door 
onze kanalen en boven ons hoofd vervoerd. 
Het zijn tranporten die gevaren kunnen 
opleveren, maar die in een industriële 
maatschappij noodzakelijk zijn.
Om alle risico’s zoveel mogelijk uit te 
bannen is het vervoer van gevaarlijke 
stoffen onderworpen aan een groot aantal 
reglementen en voorschriften, die zowel 
nationaal als internationaal gelden.
In een interview met een redakteur van 
Voorlichting Verkeer en Waterstaat leggen 
mr. H. J-. Druijff (53 jaar), hoofd van de 
afdeling Gevaarlijke Stoffen, en J. W. 
Zuidema (52 jaar), commandant van het 
Korps controleurs gevaarlijke stoffen, uit 
welke knelpunten deze reglementen nog 
kennen en welke mogelijkheden er voor de 
controle in Nederland bestaan. Het gesprek 
geeft geen volledig overzicht van de regels 
en maatregelen die voor het transport 
van gevaarlijke stoffen gelden en worden 
genomen. De nadruk wordt gelegd op enige 
punten die in het verleden vaak aanleiding 
waren tot het stellen van vragen.
Eén van die punten betreft het feit, dat 
voor diverse transportmiddelen verschil
lende regels heersen voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen. Dit kan een hindernis 
vormen voor een vlot overschakelen van 
het'ene middel van transport op het andere 
middel, bijvoorbeeld het overladen van 
trein op zeeschip.

Vraag: Is het thans mogelijk een gevaar
lijke stof zonder haperen te vervoeren via 
boot en trein, of via trein en vliegtuig? 
Druijff: Het vervoer is voor de diverse 
vervoertakken nog niet geheel op elkaar 
afgestemd. Voor de rail, de weg en de 
binnenvaart is het wel gelijk, behoudens 
op die punten waar deze vervoerstakken 
qua techniek uit elkaar lopen. Een vracht
auto is nu eenmaal iets anders dan een 
spoorwagon. Maar met de zeevaart lopen 
de zaken nog niet voor de volle honderd 
procent parallel. Wat het stukgoed betreft 
zijn er niet veel verschillen meer met 
andere methoden van vervoer, zeker niet 
in de verpakkingsvoorschriften.

Luchtvaart is een hoofdstuk apart. En wel 
hierom: in de andere vervoerstakken kun 
je in het algemeen zeggen, alles mag, 
maar je moet je wel houden aan de voor
schriften. In de luchtvaart gaat men van 
een ander standpunt uit en zegt: niks mag, 
tenzij je voldoet aan de voorschriften. 
Daar past men veel meer beperkingen 
toe en daar worden ook bepaalde stoffen 
als zeer gevaarlijk aangemerkt, waarvan 
we bij vervoer over de weg of de rail 
zeggen: nou ja, zo erg is het niet.

Vraag: Hebt u een voorbeeld?
Druijff: Ja. Een thermometer waar kwik 
in zit. Daar houden ze helemaal niet van, 
in de luchtvaart. Want kwik vreet alumi
nium aan en dan valt er ineens een plaat 
uit de kist, om het nu maar even over
dreven te zeggen.

Vraag: Mag ik uit uw woorden afleiden, 
dat het thans is gelukt om de pakketten 
voorschriften voor de verschillende soor
ten vervoer op elkaar af te stemmen? 
Druijff: Nee, dat mag u niet. Eerst was 
er een reglementering voor het railver- 
voer. Met dat als voorbeeld, ontstond een 
wegvervoersreglement en daarnaast is 
een reglementering voor het vervoer over 
zee gemaakt.
En deze is weer gebaseerd op de aanbe
velingen uit de Verenigde Naties.
Die aanbevelingen zijn met wat aanpas
singen die nodig waren voor de zeescheep
vaart, overgenomen door de IMCO. (Een 
internationaal overlegorgaan waarin de 
belangrijkste scheepvaartlanden verte
genwoordigd zijn.)
De Nederlandse wetgeving voor de natio
nale zeescheepvaart is daar weer op ge
baseerd. We hebben echter ontdekt, dat 
die reglementen niet volledig parallel 
met elkaar lopen.
Maar uiteindelijk zal het zo zijn - het 
principebesluit is reeds genomen - dat 
ook rail- en wegvervoer dezelfde klasse- 
indeling enz. enz. krijgen als de IMCO.

Vraag: Kunt u met enige voorbeelden aan
geven wat er op het gebied van de wet-

Quo vadis, CHU ?
In De Nederlander van 22 december 1972 
trof ik het ingezonden artikel van de 
heer A. B. Nieuwenhuijse, Opnieuw ,,Quo 
Vadis”  genaamd. De heer N. maakt een 
paar kardinale denkfouten en enkele pas
sages in zijn verhaal zijn niet vrij van een 
zekere arrogantie ten aanzien van anders
denkenden. Voor evenwichtige verhoudin
gen lijkt het me goed te weten dat één en 
ander op de juiste waarde geschat wordt. 
De reden van het zware verlies voor de 
CHU zou gelegen zijn in de wens om met 
de VVD samen te werken, waardoor veel 
jonge kiezers afgeschrikt zouden zijn. 
Het is duidelijk dat het christelijk-histo- 
risch beginsel een ander is dan het 
liberale, maar dat betekent niet dat de 
VVD geen fatsoenlijke constructieve partij 
is. Integendeel. Ik herinner aan Biesheu
vel, die men geen overdreven liefde voor 
de VVD kan verwijten en niettemin gesteld 
heeft dat met de VVD een goed sociaal 
beleid te voeren is, waaraan hij toevoegde: 
,,De afspraken die je met deze partij 
maakt, worden door hennagekomen” . Noch 
Tilanus, noch de KVP-lijsttrekker hebben 
zozeer de eigen identiteit van de partij 
benadrukt als Biesheuvel, hij won één 
zetel. Men schijnt niet te willen begrij
pen dat de CHU van links niet kan winnen, 
maar wel aan rechts verliest. De laatste 
cijfers wijzen het weer uit. Ook de interne 
moeilijkheden binnen de CHU zijn debet 
aan het verlies.
Dat is te begrijpen, wanneer men de 
manipulaties van het bestuur de Unie 
in progressieve richting volgt. Een enkel 
voorbeeld: de samenstelling van de kan
didatenlijst. Gelukkig is er in de CHU 
nog zoveel democratie, waar de heer N. 
voor een deel van af wil, dat de CH-leden 
gebruik hebben kunnen maken van hun 
recht tot effectieve inspraak. Niettemin 
blijft het feit dat de beide CH-bewinds- 
lieden Udink en Van Veen, niet op de 
lijst stonden en dat hun beleid in de

verkiezingscampagne werd doodgezwegen. 
De flinke kerels, waarnaar de H.B.-leden 
volgens de heer N. moeten uitkijken, heeft 
men van CH-zijde laten vallen. De ironie 
wil dat de woningbouwspecialist van de 
PvdA, Van der Doel tot zwijgen gebracht 
was door het woningbouwbeleid van Udink. 
Ook de CHU zweeg er over.
Ik mag de heer N. en de lezers van dit 
blad nog het volgende onder de aandacht 
brengen: de socialist Drees jr. heeft 
de huidige PvdA (het lijkt me in elk geval 
niet te ontkennen dat deze partij geradi
caliseerd is) een onbetrouwbare partij 
genoemd en gezegd dat daarmee naar 
Tsjechoslowaakse toestanden gekoerst 
wordt. Hans Wiegel doelde op dezelfde 
,,gevaarlijke rooien”  als de heer Drees jr. 
De Nieuw Linksers hebben de opmerking 
over het Oranjehuis niet gemaakt zoals 
de heer N. weergeeft. Van der Louw heeft 
gezegd dat, wanneer het Nederlandse volk 
mondig is, het zijn eigen staatshoofd 
kiest.
Dat komt uit een heel andere geestes
gesteldheid voort, in strijd met de tra
ditionele CH-opvattingen, dan de heer N. 
ons wil doen geloven. De heer N. noemt 
allerlei actuele en practische zaken. Het 
zou goed zijn, wanneer in De Nederlander 
daarover wat meer discussie op gang 
zou komen.
Wij zijn het daar waarschijnlijk over 
eens.

Rotterdam J. J. Timmerman

Rectificatie

De heren Druijff (links) en Zuidema 
(rechts)

In het artikel ,,Quo Vadis” , var de hand 
van A. B. Nieuwenhuyse, geplaatst in 
,,De Nederlander”  van vrijdag 22 decem
ber j.1. is in de laatste zin van onder
deel b. een zetfout geslopen.
In plaats van ,,Wie dit idealisme accep
teert..... ”  moet gelezen worden: ,,Wie
dit dualisme accepteert..... ” .

geving voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen nog tot stand moet worden gebracht, 
zowel nationaal als internationaal? 
Druijff: Dan wil ik beginnen met de inter
nationale wetgeving. De klassificatie, dat 
is de indeling van diverse gevaarlijke 
stoffen, zal geheel en al worden gebaseerd 
op de aanbevelingen van de Verenigde 
Naties!
Voor het rail- en wegvervoer en voor de 
binnenvaart moet dit nog gebeuren. De 
verpakkingsvoorwaarden zullen wellicht 
ook nog moeten worden aangepast. De 
voorwaarden voor de constructie van voer
tuigen zullen nog nader bezien moeten 
worden. Zo nodig en zo mogelijk zullen ze 
geharmoniseerd moeten worden.
De nationale wetgeving houdt, terwille van 
de uniformiteit, alleen maar een vertaling 
van deze internationale regels in.

Vraag: De ontwikkeling op het gebied van 
de gevaarlijke stoffen, met name in de 
chemie, gaat snel. De wetgeving die het 
vervoer regelt moet noodgedwongen achter 
lopen. Levert dit de kans op, dat er ge
vaarlijke stoffen worden vervoerd waarvan 
de overheid nog geen weet heeft?
Druijff: Dat risico zit er inderdaad in. 
A l is het zo, dat met name de explosieven 
en nog een paar gevaarlijke klassen zoge
naamd gesloten zijn. Dat wil zeggen: 
stoffen die niet in de opsomming van de 
klasse zijn genoemd, maar wel vallen 
onder een meer algemene omschrijving 
van de betrokken klasse, mogen überhaupt 
niet vervoerd worden. Daarnaast bestaan 
er open klassen. Dat betekent dat de daarin 
opgesomde stoffen alleen onder bepaalde 
voorwaarden vervoerd mogen worden. 
Vallen de stoffen, en dat kunnen nieuwe 
stoffen zijn, niet onder de opsomming 
dan zijn ze vrij. Dit betekent inderdaad 
dat in een aantal gevallen gevaarlijke 
stoffen kunnen worden vervoerd, zonder 
dat we er verder weet van hebben. Al zal 
het in de praktijk doorgaans zo ’n vaart 
niet lopen. Dit is meer theorie dan praktijk.

Vraag: Bestaan er plannen of maatregelen 
die ook dit vervoer onmogelijk maken, of 
in gecontroleerde banen leiden?
Druijff: De tendens van de VN-aanbevelin- 
gen is om alle klassen tot gesloten klassen 
te maken.

Vraag: Wat betekent dat?
Druijff: Dat wil dus zeggen, dat een stof 
die valt onder de begripsomschrijving 
van een bepaalde klasse, maar die niet 
genoteerd staat in de stofopsomming, niet 
mag worden vervoerd.

Vraag: Meneer Zuidema, u bent comman
dant van het korps controleurs gevaarlijke 
stoffen. Is dit korps groot genoeg voor een 
afdoende controle?
Zuidema: Een moeilijke vraag. Al zouden 
we het korps verdubbelen dan zouden we 
nog niet in staat zijn om controle uit te 
oefenen op alle transporten die dagelijks 
plaatshebben.

Vraag: Hoeveel transporten hebben er ge
middeld plaats per jaar?
Zuidema: Een ruwe schatting van enige 
jaren geleden noemde het getal van een 
miljoen transporten per jaar. Dat zal 
waarschijnlijk toegenomen zijn met een 
gemiddelde van vijftien procent per jaar. 
Men schat ook, dat het goederenvervoer 
met vijftien procent toeneemt.
Het transport van gevaarlijke stoffen zal 
zeker niet bij dat cijfer achterblijven. 
Eerder toenemen.

Vraag: Hoeveel controleurs hebt u voor 
deze transporten?
Zuidema: Het korps bestaat uit 24 contro
leurs, verspreid over het gehele land. Naar 
verhouding is het grootste aantal van hen 
geconcentreerd in het gebied van groot- 
Rotterdam, Botlek en Europoort. Daar 
verrichten zeven van de vierentwintig man 
hun werk.

Vraag: Ze kunnen dus nooit veel meer 
doen, dan steekproeven nemen?
Zuidema: Wij voeren wel regelmatig con
trole uit. Grotere akties in samenwerking 
met de rijkspolitie en de gemeentepolitie. 
Waarbij dan de politie de voertuigen van de 
weg haalt en de naleving van deverkeers- 
wetgeving en de rijtijdenwet controleert. 
Wij nemen het vervoer van gevaarlijke 
stoffen voor onze rekening.
Ik zou overigens nog wel een paar man bij 
kunnen gebruiken. Inhetbijzonder voor het 
rayon groot-Rotterdam, de Rijnmond. 
Daar zou ik met meer personeel een meer 
effectieve controle kunnen uitoefenen.

Vraag: Zowel de spoor-als de wegverbin
dingen waarover deze stoffen worden ver
voerd lopen vaak door dichtbevolkte gebie
den. Dit levert een zeker gevaar op voor 
die streken. Is dit gevaar groot of niet 
groot? Kunt u daar iets over zeggen? 
Zuidema: Of het gevaar groot of niet groot 
is, is moeilijk te beantwoorden. In het 
algemeen kan men zeggen dat de voor
schriften zodanig zijn, dat bij normaal 
vervoer - als zich geen onvoorziene om
standigheden voordoen - er niets kan ge
beuren. Denk maar eens aan de zware 
eisen die gesteld worden aan de drukhou- 
ders voor gassen, bijvoorbeeld. Voor alle 
drukhouders is een keuring verplicht. 
Bovendien zijn er uitgebreide voorschrif
ten op het gebied van fabricage en mate
riaal.

Vraag: Maar het gaat juist om die onvoor
ziene omstandigheden.
Zuidema: Dan zal blijken dat de eisen die 
we aan voertuigen stellen niet voor niets 
zijn geweest. Dankzij die eisen blijft bij 
ongevallen de inhoud van de tankwagens 
bijvoorbeeld vrijwel altijd binnen de tank. 
Bovendien bestaat in toenemende mate het
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BIJ TRANSPORT

streven om produkten die gevaarlijk zijn 
te produceren op plaatsen, waar ze meteen 
verder verwerkt worden. Zodat in die 
gevallen transport overbodig wordt.

Vraag: Is het nuttig om routes buiten de 
bebouwde kommen aan te wijzen voor dit 
transport? Of het vervoer alleen ’ s nachts 
te laten geschieden?
Druijff: Het aanwij zen van bepaalde routes 
gebeurt al, met name in Rotterdam. Een 
andere vraag is, of het ’s nachts zoveel 
veiliger rijden zou zijn dan overdag. Een 
belangrijk punt is dat de verkeersdichtheid 
minder is dan overdag. Maar daar staat 
tegenover dat mist en gladheid eerder 
’s nachts voorkomen. Bovendien, als er 
iets mis gaat zijn de hulpverlenende dien
sten overdag beter te bereiken.
Maar er is nog een ander punt: moet zeer 
gevaarlijk transport aan maximum snel
heden worden gebonden? Verkeersdeskun- 
digen zeggen, alsjeblieft niet. Laat zo ’n 
wagen meerijden in de verkeersstroom. 
Rijdt deze nu toevallig negentig, laat zo’n 
wagen dan ook negentig rijden. Als zo ’n 
wagen zestig rijdt, betekent dit dat er meer 
inhaalmanoeuvres voorkomen en die bren
gen altijd risico met zich mee.

Vraag: 'De‘  beste oplossing is misschien 
buisleidingstraten?
Zuidema: Dat is alleen technisch al on
mogelijk. We hebben alleen al in het 
reglement gevaarlijke stoffen 1500 ver
schillende stoffen die met name worden 
genoemd. Dat zou dus betekenen dat je 
door heel Nederland 1500 verschillende 
pijpen moet aanleggen, in verschillende 
leidingstraten. Dat is technisch niet uit
voerbaar.

Vraag: Met andere woorden, het vervoer 
van gevaarlijke stoffen moet wel blijven 
geschieden via de weg, de rail of per 
schip. Daar is geen ontkomen aan.
Druijff: Ik zie niet hoe we daaraan kunnen 
ontkomen. Wat de heer Zuidema al zei, 
technisch is het onmogelijk om alle plaat
sen te voorzien van allerlei pijpleidingen.

Vraag: Welke documenten moet een chauf
feur van een tankauto of een andere wagen 
met gevaarlijke stoffen bij zich hebben? 
Zuidema: In de eerste plaats het vervoer- 
document, de vrachtbrief. In de tweede 
plaats, de zogenaamde instructies die 
aangeven welke maatregelen de chauffeur 
moet nemen bij een ongeval. Bij vergun- 
ningsplichtige stoffen moet aanwezig zijn 
een bereidverklaring van de burgemeester 
van de plaats waar het goed heengaat. 
Daarin staat dat er geen bezwaar is tegen 
de opslag van het goed. Voorts moet aan
wezig zijn de vergunning die voor het 
vervoer is veleend. En tenslotte is voor 
tankwagens altijd een keuringscertificaat 
vereist, afgegeven door de Rijksdienst 
voor het wegverkeer.

Vraag: Aan de buitenkant van de wagen 
staat niet aangegeven om welke stoffen 
het gaat en welke maatregelen in geval 
van ongeluk noodzakelijk zijn.
Druijff: Achterop de tankwagens moet in 
letters van circa tien centimeter hoogte 
de naam van de stol staan die wordt 
vervoerd. De maatregelen die nodig zijn 
bij een eventueel ongeluk blijken er niet 
uit. Die moet men afleiden uit de stof 
waar het om gaat.

Vraag: Maar is het niet handig als aan de 
buitenkant van de wagen ook vermeld staat 
welke maatregelen men moet nemen bij 
een ongeval?
Druijff: In de praktijk is dat onmogelijk, 
want dan moet je ook teksten achterop de 
wagen zetten en daar is geen plaats voor, 
of je moet de letters zo klein maken dat 
je er met de neus bovenop moet zitten om 
ze te kunnen lezen. En dat heeft bij een 
brandende tankwagen weinig zin.
Zuidema: Ik wil dit aanvullen door iets te 
zeggen over de gevarendiamant. Nationaal 
hebben we ernaar gestreefd om dit Ameri
kaanse vignet over te nemen.

Vraag: Wat is een gevarendiamant? 
Zuidema: Een gevarendiamant is een 
etiket, waarop met. kleuren wordt aange
geven wat het risico is van een bepaalde, 
stof en waarbij met cijfers wordt aan
gegeven wat de gradatie van het gevaar is. 
Het etiket ziet er als volgt uit: een ruit 
verdeeld in vier segmenten met de kleuren 
geel, blauw, rood en wit. Geel geeft aan 
explosiegevaar, rood brandgevaar, blauw 
gevaar voor de gezondheid, dus mogelijke 
giftige stoffen. In het witte segment wordt 
aangegeven of een brand al dan niet met 
water bestreden mag worden.

Vraag: Wordt dit vignet hier wel of niet 
ingevoerd?
Zuidema: Wij waren er voorstander van 
en we hebben ook pogingen in die richting 
gedaan. Het is niet gelukt.
Druijff: Er is in internationaal kader een 
nieuwe ontwikkeling gaande. Inplaats van 
een gevarendiamant heeft men een geel 
gekleurd bord ontworpen. Daarop staat een 
getal van vier cijfers. Dit getal komt over
een met het nummer dat de commissie van 
VN-deskundigen geeft aan een bepaalde 
stof. Uit de cijfercombinatie kan worden 
afgeleid om welke stof het gaat, terwijl 
EHBO en andere hulpdiensten eruit kunnen 
afleiden welke eigenschappen de stof heeft 
en welke hulp moet worden geboden aan 
eventuele slachtoffers. Dit systeem is nog 
niet rond. We hopen dat het in de loop van 
volgend jaar klaarkomt.

Vraag: Als er ongelukken gebeuren met 
wagens die een gevaarlijke lading ver
voeren, hebt u dan het idee dat EHBO- 
posten, brandweer en politie daar voldoen
de op zijn voorbereid?
Druijff: In het algemeen valt dat niet mee. 
De deskundigheid is ter plaatse zeer ver
schillend. In Rotterdam is de situatie 
gunstig. Daar hebben ze bijvoorbeeld op 
de meldkamer een apparaat staan, waaruit 
na een druk op de knop alle gegevens over 
een bepaalde stof komen. Plus de maat
regelen die genomen moeten worden. De 
Vereniging van Nederlandse gemeenten 
heeft bovendien een erg handig naslagwerk 
uitgegeven: ,,Aanwijzingen voor het op
treden bij ongevallen met gevaarlijke 
stoffen” .

Vraag: Er zijn veel ingewikkelde regle
menten met vreemde namen waaraan het 
vervoer van gevaarlijke stoffen moet vol
doen. Zijn ze niet te ingewikkeld om in de 
praktijk goed te gebruiken?
Druijff: Een chauffeur moet weten welke 
eisen er aan zijn wagen worden gesteld. 
Dat wordt in vrij begrijpelijke vaktermen 
gesteld. De namen van de stof zijn voor 
hem waarschijnlijk volkomen onbegrijpe
lijk. Maar daar heeft hij weinig of geen 
boodschap aan. In eerste instantie moet de 
verlader dit weten. We mogen wel ver
onderstellen dat deze verlader in het 
algemeen weet, waar hij het over heeft.

Vraag: Bij wie ligt de verantwoordelijk
heid voor een deugdelijke verpakking? 
Zuidema: Dat wordt niet nadrukkelijk in 
de wet omschreven. In eerste plaats is de 
vervoerder verantwoordelijk. In het Re
glement gevaarlijke stoffen komt de be
paling voor dat laden en lossen in begrepen 
onder vervoer. Maar in het algemeen kun 
je zeggen dat er een gezamenlijke verant
woordelijkheid bestaat.
Bijvoorbeeld: Bij de Konam in het Euro- 
poortgebied brandde eens een Franse 
tankwagen uit. Men had verzuimd om de 
aardleiding aan te sluiten aan de wagen om 
de statische elektriciteit af te leiden. 
Waarschijnlijk is er toen ergens een vonk 
ontstaan. Maar belangrijk is in dit verband, 
dat zowel de vervoerder - een Frans 
bedrijf - als de verlader voor het ongeluk 
verantwoordelijk werden gesteld. Ik wil 
hieraan toevoegen dat de verschillende 
organisaties, onder andere de EVO, hun 
best doen de chauffeurs zo .goed mogelijk 
voor te bereiden op dit soort transporten. 
Ze geven zeer goede cursussen, waar de 
chauffeurs alles geleerd wordt wat ze van 
gevaarlijke stoffen moeten weten.

Vraag: Is het in ons land mogelijk, zoals 
dat onlangs in Belgie bleek, dat ergens 
voorraden gevaarlijke stoffen of gevaarlijk 
afval liggen opgeslagen buiten elke 
controle om?
Zuidema: Ik moet helaas zeggen dat dit 
naar mijn mening ook in Nederland mo
gelijk is.

Vraag: Hoe komt dit?
Zuidema: Omdat het illegaal gebeurt. Wij 
komen er wel achter door middel van 
controle op het vervoer.

Vraag: Maar er kan een aantal jaren 
overheen gaan, voordat u dit ontdekt? 
Zuidema: Dat is inderdaad niet uitge
sloten. Maar onze ervaring leert dat we 
er tot nu toe altijd achter zijn gekomen.

Vraag: Hebt u het gevoel, dat de overheid 
het vervoer van gevaarlijke stoffen in 
Nederland in de hand heeft?
Druijff: In het algemeen geloof ik te 
kunnen zeggen dat wij dit vervoer redelijk 
onder controle hebben.

Het rapport van de Club van Rome en de 
UNO-conferenüe te Stockholm over mi
lieubeheer waren de vertolking van een 
steeds toenemende bezorgdheid over de 
leefbaarheid van onze aarde. Het lijkt 
nu verwonderlijk dat men tien jaar ge
leden problemen als lucht-, water- en 
bodemverontreiniging en geluidshinder 
nauwelijks onderkende.
De tientallen actiegroepen, de talloze pers
artikelen en TV-documentaires hebben 
juist door hun nadruk de ernst van het 
probleem van de milieuverontreiniging 
misschien wel overtrokken. Voor sommi
gen is de hele milieubescherming de 
laatste tijd veeleer een modeverschijnsel 
geworden. Een mode die wordt gevolgd, 
zonder er de noodzaak van in te zien. 
Maar die grote belangstelling voor het 
milieu bij de publieke opinie heeft ge
volgen gehad. Zowel in België als in 
Nederland werd het onderwerp ,,milieu”  
in de regeerakkoorden opgenomen. Nieu
we wetten liggen ter studie in de com 
missies of ter goedkeuring bij het par
lement. Nieuwe instellingen werden kort
geleden of worden in de nabije toekomst 
in het leven geroepen.
De periode van waarschuwende kreten en 
bewustmaking lijkt haar hoogtepunt voor
bij te zijn. Nu komen wij in een be
langrijken stadium terecht; het nemen van 
beslissingen, het uitwerken van een ge
coördineerd beleid. Maar dat betekent 
meteen dat velen nu te maken krijgen met 
een problematiek waarover zij niet vol
ledig zijn ingelicht. Daarnaast bestaat er 
evenzeer'een gebrek aan wetenschappe
lijke. objectieve, overzichtelijke infor
matie. Het onderwerp ,,milieu”  is im
mers zo complex en raakt zulke uit
eenlopende wetenschappen dat de totale 
feitenkennis moeilijk te overzien is.

BIJ DE REEKS

Bij de aanvang van het nieuwe kijksei- 
zoen 1973 brengen Teleac en BRT in 
Nederland en België de cursus ,,Milieu
bescherming.”
Deze cursus omvat dertien televisieles- 
sen (in kleur) van elk 30 minuten, even
tueel aangevuld met een forumdiscussie. 
In Nederland wordt de cursus wekelijks 
uitgezonden vanaf 7 januari 1973; elke 
zondagavond, na het laatste journaal (Ned.
2) en herhaald elke zaterdag vanaf 12.00 
uur tot 12.30 uur (Ned. 1). De BRT 
zendt deze cursus uit, elke zaterdag vanaf 
6 januari 1973 in het kader van Volks
universiteit.
Naast de dertien televisielessen worden 
een cursusboek en een documentatiemap

samengesteld. In het losbladig cursus
boek wordt de televisielesstof samengevat 
en wordt ook aanvullende informatie, inde 
vorm van tabellen, kaarten, bibliografie, 
foto’ s, teksten enz. gegeven. Dit ,,milieu- 
boek”  zal uit ca. 180 bladzijden bestaan. 
De documentatiemap zal artikelen met ge
specialiseerde informatie bevatten die in 
aparte gespreksgroepen kan worden be
studeerd. Deze map wordt aan het eind 
van de cursus aan de cursisten toege
zonden.
Deze cursus richt zich vooral tot hen die 
beslissingen moeten nemen in verband met 
het milieu, op nationaal, provinciaal en 
gemeentelijk terrein.
Dat betekent dat ook zij worden bereikt 
die beslissingen voorbereiden of de pu
blieke opinie mede bepalen, zoals vak- 
bondbestuürders, leden van aktiegroepen 
en sociaal-culturele organisaties, lera
ren, enz.
De TV-cursus over milieubescherming 
wil het probleem niet emotioneel aan
pakken maar heeft een bewust analytisch 
en natuurwetenschappelijk karakter: er 
wordt gewerkt met feiten, met metingen, 
met laboratoria. Daarnaast wordt ook de 
nadruk gelegd op de veranderende wetge
ving en het bestaan en de werking van 
de overheidsinstanties.

OVERZICHT

De cursus bestaat uit twee delen: de 
eerste zes lessen brengen vooral een 
analyse van het probleem der milieu
verontreiniging, de laatste zeven lessen 
proberen een antwoord te formuleren op 
de vraag ,,wat kunnen wij er aan doen.”  
Na een algemene inleidende les worden 
in de analyse de aspecten luchtverontrei
niging, watervervuiling, geluidhinder, bo
demvervuiling en afvalstoffen telkens in 
één les ontleed.
In het tweede deel van de serie worden 
eerst de juridische en economische as
pecten van het milieuprobleem in zijn 
geheel onderzocht. Voorts worden voor 
lucht- en waterverontreiniging nadere toe
lichtingen over de wet verstrekt en de 
economische gevolgen belicht.
In de afleveringen, die een stroom van 
informatie inhouden, wordt meegewerkt 
door het team van Farce Majeur (NCRV- 
televisie) en door de Vlaamse acteur Ju- 
lien Schoenaerts.
Inschrijvingen op de cursus zijn mogelijk 
door storting of overschrijving van f21.25 
voor cursusboek en documentatiemap, op 
giro 544232 ten name van T eleac, te Utrecht.

H. L.

Minister Van Veen over vestiging 

zevende faculteit voor letteren
van het onderwijsbeleid, moeten we voor 
ogen houden bij het gesprek over andere, 
nieuwe (sub)faculteiten te Rotterdam” .
Minister Van Veen zei geen moeite te heb
ben met de motie van o.a.drs.G . van Leij- 
enhorst (CHU). ,,De Regering zal gaarne 
de zevende letterenfaculteit bevorde
ren op de gronden die in de motie genoemd - 
zijn. Bij gelijkblijvende omstandigheden 
zal echter op grond van het verleden aan 
Rotterdam de voorkeur worden gegeven” . 
Minister Van Veen: ,,Het gaat niet om de 
vraag: is het een geclausuleerd ja of een 
geclausuleerd nee. Het gaat om een intentie 
die de regering heeft uitgesproken op het 
punt van beleid met betrekking tot Rotter
dam. Moet er toch een keuze worden 
gemaakt dan wordt het een geclausuleerd 
ja ” .
In dit kader verwees de bewindsman met 
nadruk naar de schriftelijke stukken die 
bij het wetsontwerp tot vestiging van een 
rijksuniversiteit te Rotterdam horen. Hij 
noemde met name de memorie van 
antwoord.
Minister Van Veen zei dat er geen sprake 
was van een genomen principebeslissing. 
,,We zullen beslist niet overhaast te werk 
gaan. De zaken dienen zorgvuldig te worden 
voorbereid. Zeer grondig zal debehoefte- 
bepaling worden onderzocht. In deze tijd 
van financiële moeilijkheden zullen ook de 
financiële aspecten een rol spelen” .
De bewindsman herhaalde dat op het ogen
blik een kleine werkgroep samen met 
Tilburg onder meer een onderzoek instelt , 
naar de behoefte. ,,Daar over kunnen we in 
het komende jaar een rapport verwach
ten” .
,,Het staat vast,”  aldus minister Van 
Veen, ,,dat de zaken zorgvuldig overwogen 
en afgewogen dienen te worden. In de 
beschouwingen zullen we zeker de hulp 
van externe deskundigheid en de inbreng 
van de Akademische Raad en commissie 
De Moor meenemen” .

Minister C. van Veen.

Minister mr. C. van Veen (onderwijs en 
wetenschappen) heeft in zijn antwoord aan 
de Tweede Kamer bij de behandeling van 
het wetsontwerp over de vestiging van een 
rijksuniversiteit te Rotterdam ondermeer 
het volgeiTde gezegd over de vestiging van 
een zevende letterenfaculteit.

,,Het spreekt vanzelf dat de oprichting 
van een universiteit mede inhoudt dat men 
die universiteit in een aantal jaren tot een 
meer volledige universiteit laat uitgroei
en. Dit beginsel, dat al jaren deel uitmaakt
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B.V. D. BROERSMA &  ZO NEN
INTERNATIONALE TRANSPORTONDERNEMING

STROOBOS 
TEL. 05123-441 
TELEX 46018 
BODEGRAVEN 
TEL. 01726-2643

Vraagt eens vrijblijvend inlichtingen omtrent de 
vele mogelijkheden tot snel en rechtstreeks 
vervoer.

‘ Regelmatigepagediensten naar en van geheel West-Duitsland, 03. ook Bodensee, 
AIlgau.Münch

‘ Gelegenheid voor opslag in douaneloods aan de grens.
‘ Behandeling douane-formaliteiten.
' Verdelingen doorzending goederen door geheel Nederland.

BOUWBEDRIJF 
P. HULSBOS Jzn. B.V.

NIEUW VENNEP • Telefoon 02526-2277  

ABBENES ■ Telefoon 02524-226

KERKEN- EN SCHOLENBOUWERS 
BURGERLIJKE EN UTILITEITSBOUW

TUINAANLEG

BINDER a V . - RHOON
Aanleg en onderhoud van 

GEMEENSCHAPPELIJKE TUINEN, PLANT
SOENEN, PARKEN, SCHOOLTUINEN etc.
* grond- en straat

werken
“ drainages - 

rioleringen
* beplantingen
* windkeringen en 

afrasteringen
” aanleg grasgazons

onderhoud van
groenvoorzieningen
onkruidbestrijdingen
kleigrond, teelaarde
graszoden en
graszaden
bloembakken

D o r p s d i j k  5 0 - 5 2  - P os t bu s  8 2 0  - R H O O N  

Te l e f oon 0 1 8 9 7  - 2 3 6 7  - 2 3 8 5

BUDDINGH NATUURSTEEN B.V.
Kanaalweg 10-11 — Telefoon 08385-19119

VEENENDAAL

MAKELAARSKANTOOR
HOOGENRAAD

HAAGWEG 171 ■ TELEFOON 070-996560 
RIJSWIJK (Z.-H.)

BIJL
TEXTIEL
OEGSTGEEST

De Kempenaerstraat 
30

Telefoon
01710-50808

Kistenfabriek
Nijkerk

N. DE BOER

Wees bijbelvast in tijden van afval! 
Ken uw bijbel en volg een 

schriftelijke bijbelcursus
waar aan de hand van bekende Schriftverklaarders als Matth. 
Henry, Ds. C. J. Hoekendijk, Joh. de Heer, Voorhoeve e.a. de 
meest elementaire beginselen van het Christendom kort en een
voudig worden behandeld. Iedere maand 2 lessen, gedurende 9 
maanden. Prijs der gehele cursus slechts ƒ 15,— . Te bestellen 
bij het

HAAG 'S BIJBEL INSTITUUT
Scheveningseweg 120, Den Haag. Tel. 070-543559. Giro 2078279

' 1948 1973 f
I In plaats van kaarten

' D.V. 8 januari 1973 hopen onze ouders

I Van der Wind
1 en
1 Van der Wind-Blok

1 hun 25-jarig huwelijk te gedenken. ( 
• Dat zij nog lang voor elkaar, en voor ons gespaard mogen ' 

blijven, is de wens van hun kinderen. ,

Adri en Pieter i 
Floor 1 
Gonda '

, Zegveld, december 1972. 
1 Milandweg 30
1 Gelegenheid tot feliciteren: 5 januari 1973, in „Milandhof" , 
1 teZegveld,'s-avondsna8uur. i

V e r i t e v o g o l  & Z o o n  A s s u r a n t i ë n

Badhcfss'fae* 55 
f/iissnge-'T 
TeieL 0li8̂ -445i Uw vertrouwen waard 

L E T Z E R  V E N T E V O G E L
M A K E L A A R S  MA A TS C H A P

wONINGWOtOITMft
» 7AAK OAf zet' H

Asselsestraat 21-23 
Apeldoorn, tel. 12908 
Th, a Kempis- 
straat 59-61 
Zwolle, tel. 16157

KAMERBREED
TAPIJT
4000 m2 in voorraad
KARPETTEN
BEDDEN
GORDIJNSTOFFEN
BANKSTELLEN
s l a a p k a m e r 
a m e u b l e m e n t e n
enz.
800 m2 loonruimte

AANNEMERSBEDRIJF

B.V. RADIX & VEERMAN
Oudelandsweg 30 - Telef. 03480-2204 
WOERDEN

Vehbouw - Nieuwbouw door geheel Nederland

H outhandel
S. O . DE VRIES N .V .

OPPEDIJKSTRAAT 2
Telefoon 05155 - 201 - 202 - 301 - 402
IJLST

BETONFABRIEK .VRIJENBAN’
A.M.HOEKE

Rotterdamseweg 376 - Delft 
Telefoon 015-560193 - b.g.g. 124008

BETONWAREN

AANNEMINGSBEDRIJF

OOGVLIET & ZN . B.V.
Burgerlijke- en Utiliteitsbouw
•  NIEUWBOUW
•  VERBOUW
•  ONDERHOUD

ZWIJNDRECHT
Molenvliet 9 - Tel. 26651-27034-24330
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EIND DEZE WEEK MEER ZEKERHEID 
OVER VIJFPARTIJENKABINET
Als alles goed gaat krijgt kabinetsinfor
mateur dr. M. Ruppert aan het einde van 
deze week te horen of er een mogelijkheid 
is voor de vorming van een vijf-partijen- 
kabinet van KVP, VVD, ARP, CHU en 
DS’70. Hij had de vijf fracties tenminste 
gevraagd hem te laten weten of hij in dit 
stadium van zijn informatie-opdracht aan 
het praten is met 76 kamerleden (het 
totaal-aantal leden van de vijf fracties) 
of met minder. ,,lk wil weten,”  aldus dr. 
Ruppert, ,,of 76 leden hd over eehbepaald 
program eens zijn.”

Het antwoord van de vijf fracties kwam 
aan het einde van een periode van ruim 
twee weken, waarin uitvoerig overleg 
gepleegd werd, niet alleen tussen dr. 
Ruppert en de voorzitters van de vijf 
fracties, maar ook binnen de fracties 
zelf.
Dr. Ruppert, die aan het begin van de 
decembermaand van vorig jaar de infor
matie-opdracht kreeg, oriënteerde zich 
eerst breed. Hij sprak met alle fractie
voorzitters uit de Tweede Kamer en 
vroeg hen hoe zij en hun fracties dachten 
over de zes mogelijkheden voor een ka
binetsformatie, die hij zelf zag: een par
lementair meerderheidskabinet van pro- 
gressieven en confessionelen, een parle
mentair meerderheidskabinet van KVP, 
VVD, ARP, CHU en DS’70 (de oude coalitie 
van na de verkiezingen van ’71), een 
minderheidskabinet van PvdA, D’66 en 
PPR, een minderheidskabinet van KVP, 
ARP en CHU, een kabinet van de drie 
christelijke partijen met de VVD (de 
partijen, die in de tweede periode het 
kabinet-Biesheuvel steunden) en een 
extra-parlementair kabinet.
Het onderzoek naar de mogelijkheid van 
de vorming van een progressief- 
confessioneel kabinet liep op niets uit 
en tijdens dat onderzoek bleek ook, dat 
er geen mogelijkheden waren voor een 
progressief minderheidskabinet. In de 
dagen tussen kerstmis en nieuwjaar zette 
de kabinetsinformateur zich daarom aan 
het onderzoek naar de mogelijkheid van 
het herstel van de oude coalitie.

REGERINGSPROGRAM

Hij vroeg de vijf fracties allereerst hem 
schriftelijk een opgave te geven van de 
onderwerpen, die zij in een regerihgs- 
program zouden willen zien opgenomen 
en naar hun oordeel daarover. De vijf 
brieven kwamen nog voor oudejaarsdag 
binnen bij dr. Ruppert. Vorige week en 
deze week sprak hij met de fractievoor
zitters Andriessen (KVP), Wiegel (VVD), 
Biesheuvel (ARP), Tilanus^CHU) en Ber
ger (DS’70) over de inhoud van de brieven. 
De besprekingen van vorige week waren 
verkennende besprekingen, zo deelde dr. 
Ruppert mee. In de vijf brieven werden 
ruim 30 verschillende onderwerpen aan
gesneden, onder andere de inflatiebestrij-

VAN DER GUIS  
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek

Telefoon 05130-22652

ding, de sociale verzekeringen, de zelf
standigen, de maatschappelijke, staat
kundige en bestuurlijke vernieuwingen, 
het welzijnsbeleid, het onderwijs, het 
milieubeheer, de ruimtelijke ordening, 
de volkshuisvesting, het regionale beleid 
met de selectieve investeringsheffing, het 
verkeer, het vervoersbeleid, het buiten
lands beleid, de defensie, de vraagstukken 
van leven en dood, de omroep, de reklame, 
de regeling van de procedure van het 
sociaal contract en de piratenzenders. 
De sfeer en het klimaat bij de verkennende 
besprekingen van vorige week waren uit
stekend. De problematiek kwam goed uit 
de verf, vertelde dr. Ruppert na afloop. 
Er werd tussen de vijf fracties niet 
onderhandeld. De verschillende standpun
ten kregen een verduidelijking en over 
en weer werden vragen gesteld.

„JA ”  OF „NEEN”

Na de twee dagen van verkennende be
sprekingen kwamen de vijf fracties vorige 
week vrijdag bijeen, niet alleen om een 
verslag aan te horen, maar ook om de 
gevraagde antwoorden door te spreken. 
En zo kwamen de vijf fractievoorzitters 
aan het begin van deze week opnieuw 
bijeen om met dr. Ruppert verder te 
spreken over de mogelijkheden van de 
vorming van een vijf-partijenkabinet. Het 
was de bedoeling dat die tweede ronde 
van de verkennende besprekingen dinsdag 
jongstleden beëindigd zouden kunnen wor
den, zodat woensdag j.1. de fracties op
nieuw zouden kunnen vergaderen om de
finitief ,,ja”  of ,,neen”  te zeggen tegen 
de kabinetsinformateur voor wat het 
herstel van de oude coalitie betreft.

De christelijk-historische fractievoorzit
ter, drs. A. D. W. Tilanus heeft de op
merking van dr. Ruppert, dat de ver
kennende besprekingen van vorige week 
in een goede sfeer plaats vonden, beves
tigd. ,,Er was bereidheid om naar elkaar 
te luisteren en serieus te onderzoeken 
of er een mogelijkheid is voor de vorming 
van een vijf-partijen-kabinet,”  aldus drs. 
Tilanus. Hij kenschetste de wijze waarop 
de kabinetsinformateur te werk gaat als 
volgt: zeer gedegen en zeer systematisch.

POLITIEKE WIL

In haar vergadering van vrijdag 5 januari 
jongstleden sprak de christelijk-histo
rische Tweede-Kamerfractie alle punten 
door, die tijdens de verkennende bespre
kingen aan de orde kwamen. ,,De fractie 
ziet de poging om te onderzoeken of er 
een vijf-partijenkabinet mogelijk is als 
de laatste kans om te komen tot een 
parlementair meerderheidskabinet. Dat 
heeft de fractie altijd wenselijk gevon
den,”  zei drs. Tilanus na afloop van de 
fractievergadering. ,,De fractie verleent 
dan ook aan die poging serieuze mede
werking. Bij ons zijn de politieke wil 
en de bereidheid aanwezig. Het is nu de 
vraag of je met de anderen op concrete 
beleidspunten tot overeenstemming kunt 
komen.”

GRCX)T BELANG

Een aantal punten zijn voor de fractie 
van de CHU van groot belang. In de eerste 
plaats is er 'de procedure, die gevolgd 
moet worden ten aanzien van het loon- 
en prijsbeleid. ,,Dezekwestie hangt samen 
met de inflatiebestrijding. Wij zijn het 
er over eens, dat zowel het kabinet als het 
parlement bij het totstandkomen van af
spraken met het bedrijfsleven een eigen 
functie hebben,”  aldus drs. Tilanus.
Een tweede belangrijke kwestie voor de 
CHU-fractie is het beleid ten opzichte 
van de zelfstandigen. ,,Wij pleiten voor 
de voortzetting van het integratiebeleid. 
Wij willen de volledige invoering van de 
fiscale oudedagsreserve voor zelfstan

digen en het totstandkomen van de ar
beidsongeschiktheidsverzekering voor de
ze bevolkingsgroep.”
In de derde plaats vindt de fractie van 
de CHU de herstructurering van het gehele 
pakket van de sociale zekerheid nood
zakelijk. ,,Het pakket moet op de helling. 
Het wordt tijd dat de SER-adviezen, waar
van sommige al lang geleden gevraagd 
zijn, loskomen,”  aldus drs. Tilanus.
De christelijk-historische fractie acht 
in de vierde plaats het onderwerp,,defen
sie”  van belang. ,,Wij zouden willen ko
men tot afspraken over het uitgaven
plafond en over de bereidheid om te 
spreken over beleidsombuiging. Ook de 
verhouding binnen de NAVO moet aan de 
orde komen,”  zei drs. Tilanus.
De stimulering van de ontwikkeling in 
de regio’ s is voor de CHU-fractie in de 
vijfde plaats belangrijk. ,,Er zijn rege
ringsnota’ s voor het Noorden en Zuid- 
Limburg. Wij willen graag een nota over 
de ontwikkeling van het Oosten. Wij staan 
positief ten opzichte van de regerings
voorstellen met betrekking tot de selec
tieve investeringsheffing, welke reeds aan 
de kamer zijn voorgelegd.”

Wat betreft de ontwikkelingssamenwer
king (het zesde belangrijke onderwerp) 
staat de fractie van de CHU positief ten 
opzichte van de in internationaal verband 
gemaakte afspraken over de hoogte van

de uitgaven. ,,Maar wij mogen nooit ver
geten, dat er ook binnenlandse knelpunten 
zijn, als bijvoorbeeld het beleid t.a.v. de 
kleine zelfstandigen. Wij zullen de priori
teiten naast elkaar moeten stellen.”

RUST

De problematiek van de belastingdruk 
vormt het zevende onderwerp, dat de 
christelijk-historische fractie belangrijk 
acht. Nu er een nieuw belastingsysteem, 
het schijvensysteem is voor de bereke
ning van de loon- en inkomstenbelasting, 
acht de fractie het van belang, dat er enige 
tijd rust komt wat betreft de loon- en 
inkomstenbelasting en de btw. ,,Die rust 
moet ook in 1974 voortduren,”  aldus 
drs. Tilanus. ,,De fractie zal dan ook 
kritisch zijn wat betreft de overheids
uitgaven.”
Als er evëntueel toch gedacht moet wor
den aan vergroting van de belastingdruk, 
dan geeft de CHU-fractie er de voorkeur 
aan, dat de loon- en inkomstenbelasting 
minder nadruk krijgt dan de btw.

Drs. Tilanus is vol vertrouwen de be
sprekingen van deze week begonnen. Ten 
tijde van het verschijnen van dit nummer 
van het w’eekblad ,,de Nederlander”  zal 
bekend worden, hoe het verloop geweest 
is.

H. Lokkerbol.

In memoriam p . ü .  van der Weele
Op vrijdag 5 januari overleed te 
Gouda, Pieter Gerard van der Wee
le. Hij werd 50 jaar oud.
Ongeveer vier jaar geleden deden 
zich de eerste symptonen voor van 
de ongeneeslijke ziekte, die nu nog 
vrij onverwachts een einde heeft 
gemaakt aan een leven, dat geken
merkt door zoveel werkkracht en 
dadendrang, bewondering afdrong bij 
al diegenen, die hem meer dan 
oppervlakkig hebben meegemaakt. 
Dit gold met name ook voor de 
laatste jaren, toen hij wist, dat hem 
niet veel tijd meer zou worden ge
geven, maar waarin hij zich op al 
die terreinen, waarvoor hij zich 
verantwoordelijk voelde, nog op 
haast bovenmenselijke wijze heeft 
ingezet.
P. G. van der Weele: voorzitter van 
het Koninklijk Verbond van Onder
nemers, (reeds op 35-jarige leef
tijd), lid van het dagelijks bestuur 
van de Sociaal Economische Raad, 
bestuurslid van de Stichting van de 
Arbeid, voorzitter vanhetontwikke- 
lings- en saneringsfonds voor het 
midden- en kleinbedrijf, bestuurs
lid van het centraal instituut voor 
het midden- en kleinbedrijf, lid van 
de raad van bestuur van het econo
misch instituut voor het midden- en 
kleinbedrijf, vice-voorzitter van de 
raad van commissarissen van de 
Nederlandse Middenstandsbank; lid 
van het dagelijks bestuur van de 
AVRO;
op politiek gebied: lid van het hoofd
bestuur van de CHU en sinds 1966 
voorzitter van de AR-CH-fractie 
in de Goudse gemeenteraad; lid van 
het intergemeentelijk orgaan mid- 
den-Holland.
Zijn grote verdiensten werden ge
waardeerd door zijn benoeming in 
de orde van Oranje-Nassau en tot 
officier in de Kroonorde van België. 
Van der Weele laat ook in de CHU 
een lege plaats achter. Naast lid 
van het hoofdbestuur (thans Unie
raad), was hij o.a. voorzitter van 
de Middenstandscommissie van de

Savornin Lohmanstichting. Zijn des
kundigheid op sociaal-economisch 
en financieel gebied zal node gemist 
worden.
Pieter van der Weele werd geboren 
in 1922 te Colijnsplaat in Zeeland. 
Hij studeerde economie te Leuven 
en bouwde daarna een handelsbe
drijf op. Zijn ervaring in het mid
den- en kleinbedrijf, gevoegd bij 
zijn enorme belangstelling voor die 
bedrijfstak brachten hem reeds op 
29-jarige leeftijd in het hoofdbe
stuur van de toenmalige Koninklijke 
Middenstandsbond. Sinds die tijd 
is hij niet meer uit deze sector 
weg te denken geweest, getuige o.a. 
de functies, die hij bekleed heeft.

Wie Van der Weele van nabij ge
kend heeft, weet, dat er achter zijn 
organisatorisch en oratorisch taient 
ook een warm kloppend hart schuil 
ging. Naast de voorzitter van het 
Verbond van Ondernemers was hij 
vooral ook de mens Van der Weele, 
die zich met geheet zijn persoon
lijkheid inzette voor de problemen 
van een ieder, die hem om raad 
vroeg. Niet alleen de KVO en de 
andere organisaties, waarvan hij 
deel uitmaakte zullen een bekwaam' 
functionaris moeten missen, maar 
ook een toegewijd vriend, op wie 
nooit tevergeefs een beroep werd 
gedaan.
Bovenal gaat ons medeleven uit naar 
zijn vrouw en kinderen, die hem het 
meeste zullen missen.

Het overlijdensbericht begint met 
de tekst uit Jesaja 1: ,,A1 waren uw 
zonden als scharlaken, zij zullen 
worden als sneeuw” .
Binnen deze omlijsting wilde Van 
der Weele zijn leven en afscheid 
geplaatst zien. Nu een paar weken 
na het Kerstfeest mogen we eens 
te meer beseffen hoezeer deze 
,,woorden vlees zijn geworden” . 
God geve zijn familie de kracht 
om vanuit deze blijde zekerheid ook 
dit grote verlies te dragen.
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WAT DE CHU WIL IN EEN 

REGERINGSPROGRAM
De besprekingen, welke kabinets
informateur dr. M. Ruppert de laat
ste twee weken voerde met de frac
tievoorzitters van KVP, VVD, ARP, 
CHU en DS’70 hadden als uitgangs
punt de vijfbrieven van deze fracties 
met onderwerpen voor een rege- 
ringsprogram De brief van de 
christelijk-historische Tweede-Ka- 
merfractie luidde als volgt:

,,Alvorens te voldoen aan het ver
zoek om onderwerpen te noemen, 
die naar het oordeel van mijn fractie 
in een regeringsprogram zouden 
moeten worden opgenomen met een 
aanduiding van het (aanvankelijke) 
standpunt, moge ik enkele opmer
kingen vooraf maken.
Zoals ik reeds eerder mededeelde 
heb ik thans geen behoefte aan een 
uitgebreid, gedetailleerd regeer- 
accoord. Volstaan zou moeten wor
den met een beperkt aantal hoofd
punten van het beleid.
Ook heb ik reeds eerder gezegd 
veel belang te hechten aan de 
homogeniteit en stabiliteit van een 
kabinet. Daaraan dienen ten grond
slag te liggen een gemeenschap
pelijke bereidheid de maatschappe
lijke vraagstukken tot een oplossing 
te brengen en een sfeer van ver
trouwen binnen het kabinet en tussen 
het kabinet en'de fracties.
Het program van een dergelijk ka
binet moet erop gericht zijn de 
vernieuwing van de samenleving op 
evenwichtige wijze na te streven 
met goed overleg met de verschil
lende groeperingen.
Thans overgaande tot de beantwoor
ding van de vraag moge ik namens 
mijn fractie de volgende punten voor 
een regeringsprogram noemen.

1. Anti-inflatiebeleid
De financiële mogelijkheden en 
armslag voor een komend ka
binet zijn uiterst beperkt. Daar
om herwaardering van over
heidstaken van rijk, provincies 
en gemeenten.
Evenwicht nastreven tussen 
overheid- en particuliere in
vesteringen.
Aanvaardbare verzwaring van 
de belastingdruk (max. %% per 
jaar) in relatie zien met de 
stijging van de premiedruk 
(max. 3/4% per jaar) en inpas
sen in het anti-inflatiebeleid. 
In goed overleg met het be
drijfsleven streven naar een 
meerjarig sociaal contract. 
Bezinning op deze procedure 
als basis voor betere beleids
voorbereiding.

Uitwerking van de onderdelen 
van het gesloten sociaal 
accoord.
Inkomensbeleid, dat alle groe
pen in de samenleving omvat 
en waarbij de hogere inkomens 
meer gematigd worden dan de 
lagere. Extra aandacht voor de 
laagste inkomensgroepen.

2. Sociaal beleid
a. Herwaardering van het so

ciale zekerheidspakket met 
inbouw van automatische 
remm.en.
Unificatie en herstructure
ring van wetgeving en uit
voering.
Invoering 'Volksverzekering 
Arbeidsongeschiktheid in 
fasen.

b. Verdere democratisering in 
de bedrijven.
Regeling van beroepsrecht 
en klachtrecht.

3. Vernieuwing van de bestuurs
structuur
a. 'Wijziging van het kiesstel

sel volgens Cals/Donner 
dan wel het gemengde Duitse 
systeem.

b. Herverdeling van taken, be
voegdheden en middelen tus
sen gemeenten, gewesten, 
provincies en rijk.

c. Voorbereiding van departe
mentale herindeling vol
gens samenhangende be
leidsgebieden.

4. Welzijnsbeleid
Kaderwetgeving t.a.v. organi
satie en financiering. 
Harmonisatie van het beleid 
t.a.v. verschillende welzijns- 
activiteiten.

5. Milieubeleid
Preventief milieubeleid op ba
sis van een op te stellen vijf
jarenplan.
Kritische benadering van het 
begrip economische groei in 
verband met de bescherming 
van het milieu.
Voortgang van de wetgeving en 
de uitvoering daarvan.
Sterkere coördinatie van het 
beleid van verschillende depar
tementen.
Vorming van een Nationale Raad 
van Advies voor het Milieu
beleid.
Ontwikkeling van milieubeleid 
in E.E.G.-verband.

6. Vrede en Veiligheid
Ontwikkelingshulp opvoeren tot 
0,7% bruto nationaal produkt. 
Ontwikkeling en versterking van 
de Europese Gemeenschap. 
Evenwichtige vermindering van 
de bewapening.
Defensie: Uitwerking van het 
rapport van Rijckevorsel. 
Taakverdeling in NATO op
nieuw bezien.

7. Onderwijs
Voortgaande verruiming van de 
mogelijkheden voor kleuter- en 
basisonderwijs.
Vormingswerk werkende jon- 

. geren.
Herstructurering Wetenschap
pelijk Onderwijs.
Coördinatie H.B.O./W.O.
Betere besteding van overheids
gelden o.a. door invoering van 
planning en programmering 
(Mac. Kinsey).

8. Volkshuisvesting en R.0.
Nieuwe procedures voor demo
cratisering van het ruimtelijk 
beleid.
Wetgeving ten behoeve van de 
herstructurering van oude 
stadskernen.
Huurbeleid met subjectieve 
steun voor hen, die niet zelf 
in hun huisvesting kunnen voor
zien.

9. Regionaal beleid
Actief werkgelegenheidsbeleid. 
Uitwerking nota’ s Noorden des 
Lands en Limburg.
Nota Oosten des lands opstel
len.
Spreidingsbeleid voortzetten. 
Problematiek van de grensge
bieden.

10. Zelfstandigenbeleid
Bijzondere aandacht voor de 
zelfstandigen - met name voor 
de kleine ondernemers in land
bouw en middenstand - onder 
meer door:
a. Voortzetting integratiebe

leid.
b. Volledige invoering op zo 

kort mogelijke termijn van 
de fiscale oudedagsreserve 
voor zelfstandigen.

c. Invoering van arbeidson
geschiktheidsverzekering in 
fasen.

11. Bescherming van het leven
In de komende tijd zal de pro
blematiek van de bescherming 
van Ifet leven een der belang
rijkste punten worden in het 
beleid ten aanzien van de ont
wikkeling van de samenleving. 
Hiertoe behoren:

bestrijding van de toene
mende agressie en geweld
misdrijven;
verkeersveiligheid en men
taliteit op de weg; 
handel in, gebruik van psy- 
cho-pharmaca; 
wettelijke regelingen inzake 
euthanasie, orgaan-trans- 
plantatie, sterilisatie en an
dere ingrepen in het wezen 
van de mens;
abortus-wetgeving, waarbij 
abortus in beginsel alleen 
aanvaardbaar is wanneer 
naar medisch sociale indi
catie het lichamelijk of 
geestelijk welzijn van de 
vrouw ernstig wordt be
dreigd.

De hier aangegeven punten mogen 
niet als volledig en limitatief wor
den beschouwd. Ik meen echter thans 
met deze punten te kunnen volstaan. 
Daaruit moge namelijk voldoende 
duidelijk blijken in welke richting 
onze fractie denkt, wanneer het gaat 
om vernieuwing van de samenleving.

Tot zover de brief, welke drs. Tila- 
nus nameffs de christelijk-histo
rische Tweede-Kamerfractie schreef 
aan kabinetsinformateur dr. Rup
pert.

H. L.

TROEPENVERMINDERING
Het zal waarschijnlijk, nog een aantal 
weken duren, voordat in Genève bespre
kingen starten, die de conferentie over 
het verminderen van troepen en wapen
systemen in Europa moeten voorberei
den, welke in het najaar dan zou kunnen 
worden gehouden.
In principe nemen daaraan zeven weste
lijke landen (Frankrijk houdt zich af
zijdig) en vijf landen van het Warschau
pact deel.
Doel is het bereiken van overeenstem
ming over het verlagen van het niveau 
van de strijdkrachten èn hun bewapening. 
Het staat nog niet vast of een mogelijke 
overeenkomst zich ook zal uitstrekken 
over de Amerikaanse tactische nucleaire 
wapens in Europa en de Russische raket
ten die op West-Europa staan gericht. 
De onderhandelingen over troepenreduc
ties vormen een schakel in een ingewik
keld politiek proces, dat op internationaal 
niveau op ontspanning duidt en op nationaal 
niveau op verminderende financiële mo
gelijkheden.
■Vooralsnog moeten - volgens de weste
lijke landen - de reducties voldoen aan 
een viertal eisen;

1. de reducties mogen niet tot een m ili
tair voordeel voor één der blokken 
leiden, waarbij geografische verschil
len zijn inbegrepen.

2. de reducties moeten wederkerig zijn 
op een in omvang en in tijd gefa
seerde en evenwichtige basis

3. de reducties moeten de locale èn 
buitenlandse troepen omvatten, als
mede de bewapening, binnen een be
paald gebied (centraal-Europa).

4. er moet een doeltreffend controle
systeem op de uitvoering van de be
reikte overeenkomsten komen.

Gezien deze westelijke eisen zullen de 
onderhandelingen langdurig en gecom
pliceerd zijn en zeker het uiterste ge
duld van de deelnemende landen vergen. 
Afgezien van de risico ’ s en kansen op 
’ t politieke en militaire vlak, die voor 
West-Europa aan deze conferentie vast 
zitten zijn er twee belangrijke vragen:

Waarom wil de U.S. de troepenreductie

en ten tweede; Waarom wildeSowjet-Unie 
dat ook?

Voor de Verenigde Staten zijn de argu
menten duidelijker:
Allereerst is het de bedoeling op korte 
termijn over te stappen op een vrijwil
ligersleger. Dat is in de praktijk een 
heel wat duurder leger, maar ook kleiner. 
De Verenigde Staten kunnen daarom met 
minder troepen toe zonder hun gevechts
kracht aan te tasten. Vervolgens bestaat 
er in de U.S. een groeiende steun voor 
eenzijdige terugtrekking van de Ameri
kaanse troepen uit Europa.
En tenslotte past terugtrekking van zijn 
troepen volledig in Nixon’ s doctrine van 
,,self-reliance”  der bondgenoten.
De Westeuropese bondgenoten, die voor 
hun veiligheidsgaranties meer op daden 
i'.p.v. woorden aangewezen zijn, zien die 
garanties vooral geconcretiseerd in de 
aanwezigheid van de Amerikaanse troe
pen. Terugtrekking vermindert het karak
ter van deze garanties, zodat de bestaan
de bedenkingen in Westeuropese kringen 
tegenover de reducties nogal begrijpelijk 
zijn.
Voor de Sowjet-Unie liggen de redenen 
om in te stemmen met wederzijdse troe
penvermindering niet zó voor de hand. 
Wellicht is hun belangrijkste motief het

feit, dat de Ver. Staten de reducties zo 
graag willen. Bovendien is het natuurlijk 
heel moeilijk om nee te blijven zeggen 
tegen een voorstel tot troepenreducties 
als je steeds een politiek van ,,vreed
zame coëxistentie”  verkondigt.
Wanneer aan de eerste eis (géén milijair 
voordeel voor één der blokken) zou 
kunnen worden voldaan, zou ook 
deze conferentie een bevestiging van de 
status quo in Centraal Europa kunnen 
opleveren. Op zichzelf is dat een belang 
van de Sowjet-Unie. Maar succesvolle 
troepenreducties zouden ook zeker een 
gevoel van politieke ontspanning in het 
Centraal-Europese gebied kunnen ople
veren.
Dat laatste is hooguit een Sowjet belang 
voorzover het de Oost-West verhoudingen 
betreft.
Bij de Sowjet-Unie leeft echter de vrees 
voor nieuwe socialistische experimenten 
van het Dubcek-soort. Zeker wanneer dit 
soort verschijnselen in de DDR zou ont
staan.
Het interessante aspect van deze onder
handelingen over troepenvermindering is 
dan ook, dat de belangen van de Sowjet- 
Unie en van de Westeuropese bondgeno
ten een zekere paralelliteit vertonen, die 
niet geheel met die van de U.S. samen
vallen.
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CENTRALE WAARHEEN ?
door mevrouw m r L  M. Haars, oud-lid van de Tweede Kamer
De Centrale van CH-Vrouwen is sinds 
1935 het contactpunt geweest voor veel 
vrouwen, die de Christelijke Historische 
gedachten waren toegedaan. Aanvankelijk 
lag de nadruk op het plaatselijk werk en 
was de naam van de Centrale dan ook 
Centrale van CH Vrouwengroepen.
Het belangrijkste doel van deze groepen 
was om de vrouwen meer te betrekken 
bij het politieke en maatschappelijk leven. 
Voorzover ik heb kunnen nagaan waren 
'slechts weinig leden van deze groepen 
voor 1940 tevens lid van een CH-Kies- 
vereniging.
Na de oorlog kwam er eerst langzaam en 
later in versneld tempo verandering in 
de instelling van de Centrale. Steeds meer 
vrouwen, die via Kiesverenigingen in ver
tegenwoordigende lichamen kwamen wer
den buitenlid van de Centrale. Zij wilden 
wel contact met de vrouwenorganisatie 
van hun partij, maar vonden in hun om
geving geen vrouwengroep.

Daarnaast versterkte het door de Rot
terdamse groep onder leiding van zuster 
Frieda de Jong aanvankelijk plaatselijk 
en later landelijk uitgegeven blad Vrou
wengeluiden het contact tussen de over 
het land verspreid wonende leden. Zij 
troffen elkaar ook in de tot heden goed 
georganiseerde en druk bezochte lan
delijke bijeenkomsten.
Deze ontwikkeling heeft de Centrale ge
maakt tot een vrouwenorganisatie, die 
binnen en buiten de partij een woordje 
ging meespreken. Binnen de partij kre
gen de leden van de Centrale een plaats 
in de verschillende bestuursorganen en 
naar buiten werden belangrijke contac
ten met zusterorganisaties gelegd.
De taak van de Centrale werd aldus aan
zienlijk uitgebreid. Naast voorlichting aan 
en activering van vrouwen binnen de 
CHU werd de Centrale een aktiegroep, 
die terecht met goede middelen en met 
grote klem een plaats eiste voor de 
CH-vrouwen in de vertegenwoordigende 
lichamen.
Tenslotte was de Centrale voor het grote 
aantal vrouwen, dat langzamerhand zetels 
in raden, staten en kamer innam, een 
belangrijk klankbord waar zij haar pro
blemen konden bespreken en een goed 
maar zeer kritisch gehoor vonden.

DRIE TERREINEN

De Centrale heeft op deze drie terreinen, 
te weten: voorlichting en aktivering, aktie
groep en tenslotte klankbord steeds voor
treffelijk gefunctioneerd.
Door alle stormen heen hebben altijd 
ongeveer 1000 vrouwen de Centrale aktief 
gesteund.
Op dit moment heeft de Centrale op één 
punt met tegenwind te kampen. Ruim 50 
jaar heeft in de CH-tweedekamerfractie 
een vrouw zitting gehad, terwijl de laatste 
vijf en een half jaar twee vrouwen hier

Diplomatieke 

betrekkingen 

met de DDR
De Nederlandse regering en de regering 
van de Duitse Democratische Republiek, 
geleid door de wens de betrekkingen tus
sen het Koninkrijk der Nederlanden en 
de Duitse Democratische Republiek te ont
wikkelen in overeenstemmingmetdedoel- 
einden en de beginselen van het Handvest 
der Verenigde Naties, zijn overeengeko
men, diplomatieke betrekkingen op am
bassadeursniveau tussen het Koninkrijk 
der Nederlanden en de Duitse Democra
tische Republiek aan te knopen.

De beide regeringen zijn het erovereens, 
dat voor de diplomatieke betrekkingen 
tussen de beide staten de in het Verdrag 
van Wenen inzake diplomatiek verkeer 
van 18 april 1961 verankerde algemeen 
erkende normen van het volkenrecht gel
den.
Bij het aangaan van diplomatieke be
trekkingen met de Duitse Democratische 
Republiek heeft de Nederlandse regering 
zich rekenschap gegeven van de rechten 
en verantwoordelijkheden van de vier 
grote mogendheden met betrekking tot 
Berlijn en Duitsland als geheel.

een plaats hadden. Frieda Mackay-Katz 
en freule Van Stoetwegen zijn samen het 
grootste aantal jaren als een symbool 
voor alle CH-vrouwen Kamerlid geweest, 
terwijl ik zelf de halve eeuw net kon 
volmaken.
Toen ik voor de zéér moeilijke beslissing 
stond of ik aan de aandrang die op mij 
werd uitgeoefend om gedeputeerde te wor
den, moest tegemoet komen, is deze be
slissing mede positief uitgevallen, omdat 
Nellien de Ruiter juist haar entree in de 
Kamer had gemaakt en zij de continuïteit 
kon voortzetten. De nieuwe verkiezingen 
hebben jammergenoeg voor haar en voor 
de vrouwen geen kamerzetel opgeleverd. 
Is dit een reden om ons nu af te vragen 
of de Centrale nog een taak heeft? Ik 
meen dit ontkennend te moeten beantwoor
den. Wij kunnen ook thans de Centrale 
beslist niet missen.
Het valt mij telkens weer op hoeveel werk 
en aktiviteit juist een gebundelde groep 
vrouwen binnen een gemeentelijke kies
vereniging verzet. Veel vrouwen komen er 
alleen toe om politiek werk te verrichten 
als zij gesteund en gestimuleerd worden 
door andere vrouwen, die direct naast 
haar staan.

NIET MISSEN

Maar ook de vrouwen, die midden in het 
politieke leven staan, kunnen het recht
streeks contact binnen de Centrale niet

missen. Ik heb nu zelf bijna 25 jaar op 
allerlei politieke plaatsen werk voor de 
CHU mogen doen. Naast alle kritiek die 
ook de leden van de Centrale mij nooit 
hebben gespaard en waarvoor ik altijd 
dankbaar ben geweest, is de wetenschap 
dat de Centrale achter mij stond voor 
mij altijd een grote steun geweest.
Die steun, hulp en vriendschap wensen 
wij gewoon niet te missen.
De politiek aktieve CH-vrouwen vinden 
in de Centrale steun en achtergrond, 
hoe goed ook de contacten met hun man
nelijke collega’s zijn.
Ook als aktiegroep dient de Centrale te 
blijven optreden, om een plaats te vragen 
voor vrouwen naast en met mannen, in 
ieder college waar de CHU aanwezig is. 
Nog te vaak blijft ook in deze tijd de 
zetel voor een vrouw slechts het sluitstuk 
van een discussie. Wij zijn nog niet zover, 
dat mannen en vrouwen uitsluitend op hun 
kwaliteit worden beoordeeld bij het ver
vullen van een functie.
Het is onjuist op een plaats een vrouw te 
zetten omdat het nu eenmaal niet anders 
kan, maar de Centrale zal er op moeten 
blijven toezien dat goede mannen èn vrou
wen op de juiste plaatsen komen.
Daarom zal de Centrale èn plaatselijk èn 
landelijk moeten doorgaan met nieuwe 
moed.
Een beetje tegenwind kan soms heel nuttig 
zijn voor nieuwe aktiviteiten.

E. H. Haars.
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,,De toekenning van een nieuwe letteren
faculteit dient niet gekoppeld te worden 
aan de totstandkoming van een Rijksuni
versiteit in Rotterdam.
Bij de keuze voor de vestiging van een 
nieuwe letterenfaculteit moet een zodanig 
beleid worden gevoerd dat volledig recht 
wordt gedaan aan de behoeften en ver
langens die ten aanzien van het weten
schappelijk onderwijs in het hele land 
bestaan. Niet alleen de Randstad maar 
ook Brabant, met name Tilburg, Limburg 
en Twente moeten de in Den Haag geno
men beslissing met vertrouwen en in
stemming kunnen begroeten.”

Aldus drs. G. van Leijenhorst, die namens 
KVP, ARP en CHU het wetsontwerp be
handelde waarin voorzieningen worden 
getroffen voor de vestiging van een Rijks
universiteit in Rotterdam.
Hij diende een motie in waarin de vesti
ging van een nieuwe letterenfaculteit na
drukkelijk werd losgemaakt van de voor
bereiding van een universiteit in de 
Maasstad. Deze motie werd door de Kamer 
aangenomen.
Minister Van Veen zei in zijn antwoord 
geen moeite met deze motie te hebben. 
De regering zal de vestiging van een 
nieuwe letterenfaculteit alle factoren be
zien. Bij gelijkblijvende omstandigheden 
zal echter op grond van in het verleden 
gedane toezeggingen de voorkeur worden 
gegeven aan Rotterdam.
Van Leijenhorst stelde voorop dat de 
frakties van KVP, ARP en CHU positief 
staan tegenover de wens om in Rotterdam 
tot vestiging van een universiteit te ko
men.
Van de acht faculteiten heeft Rotterdam 
er thans vier. Er ontbreken nog facul
teiten voor letteren, theologie, dier
geneeskunde en wis- en natuurweten
schappen.
Hij wees er óp dat de op te richten 
Centrale Interfaculteit een ruime grond
slag heeft. Spreker vroeg zich af of via 
deze ruime interpretatie van de Inter
faculteit een faculteit voor w is-en natuur
wetenschappen wordt binnengehaald.

BESTUURSSTRUKTUUR

De heer Van Leijenhorst vond het begrij

pelijk dat men een federatieve opzet voor 
de bestuursstruktuur had gekozen, in af
wijking van de wet op het wetenschappelijk 
onderwijs. De vertegenwoordigers van de 
Nederlandse Economische Hoogeschool 
krijgen in dit bestuur een bijzondere 
plaats.
Volledige aansluiting bij de wet op het 
wetenschappelijk onderwijs en de wet 
universitaire bestuurshervormingen acht
te spreker voor de toekomst echter ge
wenst.

Spreker plaatste voorts een aantal kant
tekeningen bij het zogenaamde Judicium 
Abeundi. Dit houdt in dat aan een student 
de toegang tot een examen geweigerd kan 
worden wanneer hij of zij reeds tweemaal 
voor dat examen is afgewezen. Hij meende 
dat in dit systeem een tijdsfactor kon 
worden ingebouwd die zeer nadelig kan 
werken voor studerenden met een vol
ledige dagtaak, huisvrouwen en gepen
sioneerden e.d., die zelf het tempo van 
hun studie willen bepalen.

Nu echter het Judicium Abeundi slechts 
van tijdelijke aard is, in afwachting van 
de behandeling van het wetsontwerp 
herstructurering wetenschappelijk onder
wijs, gaan de frakties van KVP, ARP en 
CHU hiermee akkoord. Zij wensen echter 
op dit moment nog geen principieel oordeel 
over het judicium abeundi uit te spreken.

Drs. Van Leijenhorst herinnerde er aan 
dat de vestiging van een universiteit in 
Rotterdam berust op een overeenkomst 
tussen het Rijk en de Rotterdamse in
stellingen voor wetenschappelijk onder
wijs. Dit geeft de Kamer in haar beoor
deling een geringe manoeuvreerruimte. De 
totstandkoming van deze overeenkomst 
is nauw verbonden met het lot van dit 
wetsontwerp.

KVP, ARP en CHU willen hier echter 
graag, aan meewerken. Van Leijenhorst 
sprak zijn waardering uit voor het werk 
dat uit particulier initiatief in Rotterdam 
op het terrein van het wetenschappelijk 
onderwijs is tot stand gebracht. Met name 
geldt dit voor het jarenlange werk dat op 
de Nederlandse Economische Hoogeschool 
is verricht.

H. van Spanning

Woningbouw subsidies
De christelijk-historische minister van 
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 
drs. B. J. Udink, heeft besloten de jaar
lijkse bijdragen voor te bouwen huur- 
en eigen woningen met ingang van 1 januari 
j.1. te verhogen. Dit geschiedt in het 
kader van de jaarlijkse herziening van de 
tabellen die bij de subsidieregelingen be
horen. In het belang van een onvermin
derde voortzetting van de woningbouw 
heeft de regering het besluit genomen, 
dat ook in 1973 de subsidiëring van de 
woningbouw volgens de geldende bijdrage
regelingen zal plaats hebben.

De subsidiebedragen zijn aangepast aan 
de stijging van het huurpeil enerzijds 
en de ontwikkeling van de stichtingskos- 
ten en de jaarlijkse exploitatielasten van 
nieuwe woningen andezijds.
Voorts is rekening gehouden met de in
middels enigszins gestegen rente en met 
de verhoging van het tarief van de omzet
belasting van 14 tot 16%per 1 januari 1973. 
De verhoging van het subsidie voor de 
kleine woningen is relatief gezien het 
grootst. Er bestaat namelijk grote be
hoefte aan kleine woningen; niet alleen 
voor bejaarden maar in verband met de 
voortgaande gezinsverdunning ook voor 
alleeiibl.a.a.riden en kleine onvolledige ge
zinnen. Voor bejaardentehuizen zijn de 
bijdrage en het maximum-bedrag per 
bed, dat als stichtingskosten in aanmer
king wordt genomen, eveneens verhoogd.

Met ingang van 1 januari 1973 zijn verder 
een aantal gemeenten uit de tweedeklasse 
ingedeeld in de eerste klas. Dit heeft 
een verhoging van de subsidiebedragen 
voor te bouwen woningen tot gevolg.

RIJKSLENINGEN

De subsidieregelingen voor huurwoningen 
kennen een maximum-rendement dat is 
afgeleid van de geldende marktrente. Het 
bruto-rendement is per 1 januari 1973 
gesteld op 10% van de stichtingskosten; 
het was 9,7%. De rente voor de rijks
leningen voor de bouw van woningen is 
bepaald op 7,5%.
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Schriftelijk onderwijs in de 

toekomst onderdeel van 

muiti mediaal onderwijs

Organisatie voor 
Christelijk Vormingswerk 

gestart
De Eerste Kamer heeft zonder hoofdelijke 
stemming haar goedkeuring gehecht aan 
het wetsontwerp Erkenning instellingen 
schriftelijk onderwijs. De nieuwe wet 
beoogt de minister van onderwijs en we
tenschappen de bevoegdheid te geven in
stellingen van schriftelijk onderwijs, die 
daarom vragen, onder bepaalde voorwaar
den het predikaat ,,erkend”  te verlenen. 
Deze voorwaarden betreffen de bevoegd
heid van auteurs en docenten, de kwaliteit 
van de cursussen, de correctie, de wijze 
van werving, de voorlichting, de examens 
en het toezicht daarop en de diploma’s 
die worden uitgereikt.

De wet staat de werving van cursisten door 
huisbezoek alleen toe, wanneer daarvoor 
een schriftelijk verzoek is gedaan. Dank zij 
deze wet bestaat voortaan de mogelijkheid 
een verleende erkenning in te trekken, 
indien een instelling niet langer aan de 
gestelde voorwaarden voldoet. De rijks
inspectie houdt toezicht op de voortduren
de naleving van de erkenningsvoor- 
waarden.

POSITIE TELEAC

Tijdens de openbare beraadslaging in 
eerste termijn spitsten de debatten zich 
toe op de verhouding tussen de erkende 
instellingen en Teleac. Volgens dr. K. de 
Vries (CHU) heeft Teleac een bevoor
rechte positie ten opzichte van de andere 
instellingen. Hij noemde als voorbeeld de 
cursussen Engels en Spaans vande Teleac, 
die naar zijn mening niet verschillen van 
de instellingen voor schriftelijk onder
wijs. ,,Het gaat hier om een zuiver com
merciële aangelegenheid.”  Als Teleac 
reclame wil maken, zo meende hij, moet 
ze dat doen via de Ster.”
Prof. mr. I. A. Diepenhorst (ARP) typeer
de het schriftelijk onderwijs als een 
gewichtige, onmisbare vorm van onder
wijs. De overheid, zo zei hij, moet de 
zaak echter in een wijder verband zien, 
De menselijke ontwikkeling is nooit vol
tooid .en daarom moet de overheid aan
dacht besteden aan de voortdurende scho
ling. Een materialistische verheerlijking 
van kennis wees hij echter van de hand.

Hij vroeg zich af of men hier niet op 
een wat gevaarlijke weg is door het be
perken van de propaganda.
Ook prof. dr. G. Zoutendijk (VVD) erkende 
het grote belang van schriftelijk onder
wijs en juichte het toe dat het wetsontwerp 
op tafel ligt. Hij betwijfelde echter of 
hierdoor een einde zou komen aan de 
beunhazerij. Hij sprak er zijn verbazing 
over uit dat Teleac niet aan het toezicht 
van de inspectie van het schriftelijk on
derwijs is onderworpen.

KROON

De PvdA-afgevaardigde de heer E. Steen
bergen, die mede namens PPR en D’66 
het woord voerde, sprak zijn waardering 
uit over het belangrijke werk dat deI.S.0. 
de afgelopen 25 jaar op het terrein van het 
schriftelijk onderwijs verrichtte. Hij zag 
het wetsontwerp als een kroon op het werk 
van de stichting. Hij vond verder dat het 
wetsontwerp beperkt is wat zijn werking 
betreft, aangezien nog geen een derde 
deel van de cursussen erkend is. Hij 
vreesde daarom dat agressieve verkoop
methoden en ondeugdelijke cursussen nog 
wel lange tijd zullen blijven bestaan.

BELANGRIJKE ROL

Minister mr. C. van Veen zei dat het 
schriftelijk onderwijs een belangrijke rol 
vervult op het terrein vande voortdurende 
scholing, bij het inhalen van gemiste kan
sen, bij het herstel van een verkeerde 
keuze, als aanvulling op de algemene ont
wikkeling, de voortgezette beroepsoplei
ding en allerlei specialistische cursussen.

Over de plaats van het schriftelijk onder
wijs in het algemene onderwijsbeleid 
merkte hij op dat het schriftelijk onder
wijs een van de componenten van muiti 
mediaal onderwijs zal zijn. In dit verband 
verwees de minister naar zijn nota over 
het Onderwijsbeleid. ,,Het muiti mediaal

onderwijs, waarvan het schriftelijk on
derwijs een belangrijke component zal 
zijn, is een van de methoden die de be
staande spanning tussen behoefte aan on
derwijs en de capaciteit van het onder
wijssysteem kan helpen oplossen,”  aldus 
de minister. Bovendien, zo zei hij, opent 
deze nieuwe vorm van onderwijs onder
wijskundig nieuwe mogelijkheden.

COMMERCIEEL

De vraag wat nu precies' het woord com 
mercieel inhoudt vond de bewindsman niet 
zo gemakkelijk te beantwoorden. Wanneer 
commercieel betekent het maken van 
winst, dan moeten we volgens hem con
stateren dat alle instellingen voor schrif
telijk onderwijs, op een enkele na, com 
mercieel zijn. De wijze waarop e.en in
stelling zich presenteert is bepalend voor 
de indruk die het oproept bij het publiek. 
Een instelling die indringende reclame 
voert krijgt zonder meer het commerciële 
stempel. Verder deeldé hij mee dat er 
bij de grote instellingen geen belangrijke 
verschillen voorkomen in de tarieven-.

Tenslotte merkte hij op dat wanneer een 
instituut voor schriftelijk onderwijs op 
commerciële basis werkt dit op zich nog 
niet inhoudt dat zo ’n instituut het schrif
telijk onderwijs niet op behoorlijke wijze 
zou kunnen dienen. ,,De vereniging van 
commerciële en culturele elementen be
hoeft niet op bezwaar te stuiten, aldus 
minister Van Veen. Hij vond het wel 
van belang dat het onderwijspeil gewaar
borgd wordt en dat het belang van de 
cursisten wordt beschermd. ,,Het is juist 
een van de doelstellingen van dit wets
ontwerp om dat te bereiken.”

SUBSIDIËRING

Over de subsidiëring van het schriftelijk 
onderwijs zei de minister blij te zijn dat 
dit probleem op dit moment niet in dis
cussie is. Bij het onderwijsbeleid gaat 
het om de afweging van prioriteiten. De 
vraag waar de financiële grenzen liggen 
valt niet exact aan te geven. Het onder
wijs zal er volgens minister Van Veen 
in de komende tijd rekening mee moeten 
houden dat steeds meer concurrerende 
staatstaken zich aandienen.
Hij deelde verder mee in januari 1973 
ter voorbereiding van een algemene maat
regel van bestuur een werkgroep in het 
leven te zullen roepen die over de inhoud 
van de maatregel advies zal moeten uit
brengen. Daarbij zal tevens aandacht be
steed moeten worden aan het begrip be
hoorlijk, zoals dat voorkomt in artikel 8, 
lid 1, van de wet.
In deze werkgroep zullen naast de in
stellingen van schriftelijk onderwijs en 
de belanghebbende ministeries ook ver
tegenwoordigers van de consumentenorga
nisaties zitting hebben.

Over de relatie tussen het schriftelijk 
onderwijs en Teleac zei hij ,,dat van 
reclame door Teleac in eigenlijke zin niet 
mag worden gesproken.”  De Teleac res
sorteert onder de NOS en zendt uit in 
NOS-tijd. De omroepen informeren het 
publiek over hun programma’s en in dat 
kader speelt Teleac ook zijn eigen infor
matieve rol binnen die zendtijd.
Minister Van Veen zegde toe, dat hij in 
de contacten die hij hoopte te hebben met 
Teleac en de instituten van schriftelijk 
onderwijs over samenwerking, de presen
tatie aspecten aan de orde te stellen. 
Tenslotte merkte hij in dit verband op 
dat de instellingen van schriftelijk on
derwijs Teleac niet ervaren als een con
current, maar als stimulans voor hun 
activiteiten,

BESTRIJDING BEUNHAZERIJ

Minister Van Veen zei verder dat de 
nieuwe regeling voldoende mogelijkheden 
tot bestrijding van beunhazerij biedt. In
voering van een registratieplicht wees hij 
van de hand, omdat dit volgens hem tot 
de grootst mogelijke verwarring aanlei
ding zou geven. Hij geloofde echter dat 
doorvoering van de erkenning, zoals die 
nu in dit wetsontwerp geregeld is, een 
preventieve werking zal hebben bij het 
bestrijden van instituten die op minder 
oirbare wijze handel drijven. Tenslotte 
meende hij dat de omschakeling van een 
particuliere inspectie in een rijksinspectie 
hierop een heilzame invloed zal hebben.

Zeven protestants-christelijke organisa
ties hebben op 16 december in Utrecht 
de Stichting Landelijke Organisatie voor 
Christelijk Vormingswerk opgericht. Het 
is de bedoeling dat dit een organisatie 
wordt ten dienste van het christelijk vor
mingswerk voor jongeren.

Alle vormingsinstituten, die vormings
werk op christelijke grondslag verrich
ten, kunnen zich hierbij aansluiten. Op 
het ogenblik bestaan er nog maar enkele 
protestantse vormingsinstituten, maar er 
is nog een aantal in oprichting. Boven
dien staat aansluiting ook open voor in
stituten op rooms-katholieke grondslag. 
De kans dat dit ook zal gebeuren is niet 
uitgesloten. Enkele tientallen r.k. vor
mingsinstituten, die zich hebben verenigd 
in de z.g. Overleggroep Oss, hebben ern
stige bezwaren tegen de gang van zaket 
in het Landelijke Samenwerkingsverbana 
voor Vormingswerk, dat alle 220 bestaan
de vormingsinstituten overkoepelt. Juist 
op grond van diezelfde bezwaren is de 
nieuwe stichting opgericht. De vertegen
woordigers van CNV en ,, Werkende Jeugd”  
hebben al herhaaldelijk hun bezwaren ken
baar gemaakt tegen het landelijk beleid. 
Ook bij het bijzonder onderwijs bestaat 
groot onbehangen over de gang van zaken 
in het vormingswerk.

De nieuwe stichting is opgericht door 
vijf onderwijsorganisaties en twee sociale 
organisaties, namelijk de Besturenraad 
Prot.-Chr. Onderwijs, de Bond CBO, de 
Stichting Chr. Detailhandelsscholen, de 
Prot.-Chr. Onderwijzersbond, de V er
eniging van Chr. Leraren bij het Beroeps
onderwijs, hetCNV en ,,Werkende Jeugd” . 
Deze organisaties zijn op grond van een 
onderzoek'tot de conclusie gekomen dat er 
bij zeer vele ouders een dringende be
hoefte aan christelijk vormingswerk be
staat. Deze ouders zijn van mening dat 
de lijn van de opvoeding ook moet worden 
doorgetrokken in het vormingswerk. 
Naarmate de gedeeltelijke leerplicht - nu 
voor 15- en 16-jarigen en over enige tijd 
ook voor 17-jarigen - zich uitbreidt wordt 
deze behoefte dringender. Ook bestaan 
er ernstige bezwaren tegen de politisering 
en polarisering in het bestaande vor
mingswerk. Op grond daarvan zijn in 
een aantal plaatsen plannen uitgewerkt 
tot oprichting van eigen instituten waar 
het vormingswerk in christelijke geest 
wordt gegeven.
De moeilijkheid is nu dat deze instituten 
alleen worden erkend en gesubsidieerd 
wanneer zij bij een landelijke organisatie 
zijn aangesloten. Op het ogenblik zijn er 
nog drie landelijke organisaties - een 
algemene en twee rooms-katholieke - die 
samen het Samenwerkingsverband vor
men, maar in 1973 willen fuseren.

Herhaaldelijk en met klem hebben de 
zeven organisaties er daar op aangedron
gen binnen de nieuwe organisatie de op
richting van een aparte sectie voorchris
telijk vormingswerk mogelijk te maken. 
Daarbij moest natuurlijk aan bepaalde 
voorwaarden worden voldaan om verwe
zenlijking van het eigen karakter van 
het vormingswerk van de christelijke in
stituten te garanderen. Het Samenwer
kingsverband heeft echter telkens weer 
geweigerd aan deze redelijke verlangens 
tegemoet te komen.
Nu de christelijke organisaties daarom 
hebben gemeend hun eigen weg te moeten 
volgen, gaat het toch wel alle perken te 
buiten wanneer aan deze organisaties 
wordt verweten dat zij de eenheid ver
breken. Die eenheid in de landelijke sa
menwerking wordt immers juist in gevaar 
gebracht door degenen die stelselmatig 
weigeren voor levensbeschouwelijk ge
richt vormingswerk een verantwoorde 
plaats in te ruimen.
Misschien is er nog een mogelijkheid 
om alsnog tot de gewenste organisatie
vorm te komen. Het samengaan van de 
drie andere bestaande landelijke organi
saties wordt in het voorjaar van 1973 
definitief geregeld.
De groep van verontruste katholieke vor
mingsinstituten houdt echter zijn beslis
sing aan in de hoop dat er binnen het lan
delijke verband alsnog plaats zal komen 
voor levensbeschouwelijke secties met 
enige zelfstandigheid. Gebeurt dat, dan 
zal ook de nieuwe christelijke stichting 
vermoedelijk nog kunnen worden omge
vormd tot een christelijke sectie in het 
landelijk verband.

Maar de plannen voor oprichting van in
stituten voor christelijk vormingswerk 
gaan in elk geval door'. In tal van plaat
sen in het land blijkt daar een duidelijke 
behoefte afen te bestaan. De zeven orga
nisaties zullen daarom aan nieuwe plannen 
tot oprichting van christelijke instituten 
zoveel mogelijk steun verlenen, teneinde 
deze witte plek op de kaart van het le
vensbeschouwelijk onderwijs alsnog te 
vullen.

(uit: ,,de Gids” , orgaan van het CN'V)

Minister m r van Veen;

ONDERWIJS MAG 
GEEN BREEKIJZER 
ZIJN IN  ONS LEVENS
PATROON

,,Wij moeten weten dat we als ministerie 
van onderwijs en wetenschappen werk
zaam zijn in het spanningsveld van maat
schappelijke ontwikkelingen die öf in het 
onderwijs wortelen óf dat onderwijs direkt 
beïnvloeden. Er is geen ministerie dat 
zo nadrukkelijk aan de frontlijn van die 
ontwikkelingen functioneert.”
Dit heeft minister mr. C. van Veen gezegd 
in zijn nieuwjaarstoespraak tegen de amb
tenaren van het departement. Hij noemde 
het een voorrecht op het ministerie te 
mogen werken.

In zijn toespraak ging de bewindsman 
uitvoerig in op de communicatie zoals 
die in- en extern functioneert. ,,Wat be
tekenen die honderden besprekingen en 
audiënties. Voor een buitenstaander lijkt 
het wel alsof het Ministerie van O. en W. 
het departement is van de grote woorden. 
Wij op het ministerie geven inhoud aan 
de vrijheid van onderwijs, we worstelen 
met de democratisering van het onderwijs 
inT en extern, wij zorgen in ons onder
wijs voor horizontale en verticale door
stroming, wij voeden het onderwijs met 
school- en maatschappijcomponenten, wij 
bundelen het onderwijs, coördineren het, 
integreren, moderniseren, herstructure
ren en herprogrammeren. Bij dit alles 
wordt ons dan nog het verwijt gemaakt dat 
we van de onderwijsvernieuwing nog niet 
alles begrepen hebben.”

NIET INSLIKKEN

Minister Van Veen zei deze ,,grote woor
den”  niet te willen inslikken. ,,Ik moet 
daaraan toevoegen, aldus de bewindsman, 
dat deze woorden kreten blijven als ze 
niet vulling krijgen. De staatssecretaris 
en ik zijn van oordeel dat de vrijheid van 
onderwijs een vaste pijler in ons onderwijs 
is.
Het onderwijsveld, en wij ook, moeten ons 
realiseren dat vrijheid van onderwijs 
alleen vulling krijgt wanneer ze bepaal
baar is. Onderwijs mag geen breekijzer 
zijn in ons Nederlandse levenspatroon. 
Het moet een stimulator, katalysator zijn 
voor een evenwichtig maatschappelijk ont
wikkelingsproces. Onze consumenten, 
cliëntèle of hoe u het noemen wilt, scho
lieren en studenten zullen moeten weten 
dat rechten en plichten twee kanten van 
dezelfde medaille zijn.”
De bewindsman wees als grote zorg voor 
de eerstkomende jaren de financiën aan. 
,,Er breekt een periode aan waarin de 
financiële korf zonder zorg voor ons 
voorbij zal zijn.

Zoveel ontwikkelingen zowel in exploratie 
als exploitatiestadium komen op ons af 
dat het teveel wordt ineens. Een onderwijs
plan is heel hard nodig. 'We moeten niet 
meer beloven, dan we waar kunnen maken. 
Want alle ideële doelstellingen ten spijt 
we zijn werkzaam in een miljardenbedrijf, 
dat zeer loonintensief is en waarin mana
gement een levensvoorwaarde is. Wij 
moeten prijsbewust zijn,”  aldus de be
windsman.
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WIE NIET KIEST. WORDT NIET GEKOZEN
1

In ons blad ,,de Nederlander”  dobbert de 
discussie voort over wat de Unie na de 
politieke nederlaag van 29 november 1972 
te doen staat. „CHU in beslissende fase”  
was de stelling van Unievoorzitter mr.
O. W. A. van Verschuer op de Unieraad 
van 9 december. „Het jaar 1973 zal ook 
een belangrijk jaar worden voor onze CHU. 
De strategie voor de zeventiger jaren is 
nu aan de orde. Willen wij inderdaad 
verdergaande samenwerking, dus met 
z ’n drieën (ARP, CHU en KVP) op weg 
gaan naar een verantwoordelijke maat
schappij. Voor die keus staan we dit 
jaar onontkoombaar,”  schrijft hoofd
redacteur Bol op 5 januari.
Meinema en Rebel kiezen daarvoor, De 
Jong (en wellicht anderen met hem) vindt 
dat we het maar met de ARP moeten 
proberen, terwijl Koldewijn zegt dat veel 
belangrijker is dat de Unie zelf een koers 
uitzet. Geen overeenstemming dus over 
de koers, nog minder over de oorzaken 
die mogelijk tot het verlies hebben geleid. 
Unie te links of te rechts, nee zeggen 
anderen, te deconfessionalistisch, de jonge 
kiezers lusten ons niet, en ga zo maar 
door.

Een les die we echter uit deze verkiezing 
moeten leren is: Kiezers stemmen niet 
op een partij die zelf niet kiest. Welke 
partijen verloren het meest bij deze ver
kiezingen? Precies, die partijen waarin 
geen overeenstemming bestond over de 
koers, partijen die kolen en geiten wilden 
sparen: D’66, DS’70, KVP en CHU. Welke 
partijen waren wel duidelijk? Precies, 
ARP, PPR, VVD en PvdA.
Confessionele partijen moeten leren dat 
ze niet door kunnen gaan:

- met mee te doen met allerlei kabinet
ten en als de verkiezingen naderen net 
te doen of ze er niets mee te maken 
hebben.

- mooie rapporten en stukken te maken 
(zie rapporten van de Achttien en de 
Contactraad) en er niets mee te doen.

- jaren lang te praten over samenwer
king zonder werkelijk stappen te onder
nemen. Aan niets hebben mensen zo ’n 
hekel als angst en kortzichtigheid, aan 
loos gepraat.

- een visieloze politiek met een christe
lijk sausje te overgieten en dat dan 
christelijke politiek te noemen.

Kortom, de Unie heeft zelf niet echt durven 
kiezen en onze lijsttrekker drs. A. D. W. 
Tilanus werd met lege handen de boer 
op gestuurd. Het is schaapachtig dan te 
verwachten dat de traditionele kiezers, 
laat staan jongeren, op ons zullen stem
men. ,,Ja maar,”  zullen enkele vragen, 
,,en vroeger dan, toen bleven we toch 
stabiel.”  Maar dat is het nu precies. 
De tijden zijn veranderd. Politiek wordt 
via de t.v. gemaakt en verkocht. De men
sen zijn steeds minder bereid uit traditie 
op een partij te stemmen. Het reken
sommetje: ,,noch socialist, noch liberaal, 
maar Ned. Hervormd stemt CHU” , gaat 
niet meer op. Een partij die niet werkelijk 
politiek bezig is, heeft geen reden van 
bestaan.

IDENTITEITSVERLIES

Tot de zestiger jaren waren bij de katho
lieken confessie en partijkeuze uit elkaar 
volgende grootheden; Dat is nu voorbij. 
Men mag er overigens niet uit afleiden 
dat een meerderheid van de katholieken 
niet een eigentijdse christen-democra- 
tlsche volkspartij zou willen steunen. In 
onze kring van Nederlands Hervormden 
was er al vele jaren geen sprake meer 
van dat kerklid zijn bijna automatisch 
een bepaalde politieke keuze impliceerde. 
Dat verschijnsel zien we alleen nog bij 
ARP, GPV en SGP, zodat deze partijen 
als echte confessionele partijen kunnen 
worden aangemerkp
Naast een kerkelijke binding of een be
paalde confessie waren van ARP, CHU 
en KVP een visie op mens, maatschappij 
en overheid (zoals bij ARPdeKuyperiaan- 
se opvattingen en bij KVP de katholieke 
staatsfilosofie) of een bepaalde mentali
teit (zoals bij de CHU) richtinggevend 
voor het politiek handelen. Dit alles is 
verbleekt of is op de tocht komen te 
staan. Bleef over een' opportunistische 
politiek, een opgelegde ,,midden”  op
stelling zonder dat de politiek gevoed 
wordt door een eigentijdse mens enmaat- 
schappij-visie; pogingen om uitgangspun
ten of filosofie, beleidsvisie op langere 
termijn en programmatische aanpak weer 
op één lijn te brengen, sloegen tot nog 
toe niet aan. Het tragische is nu dat in 
het christen-democratische kamp heel 
veel materiaal klaar ligt om tot een 
eigentijdse democratische volkspartij te 
komen. De recente nota van de Contact
raad geeft zo’n filosofie die de beste

elementen uit de christen-democratie in 
zich verenigt.
Het tragische is verder dat al degenen 
die zich tegen de vernieuwing verzetten 
en daarbij zich verschuilen achter de 
stelling dat met dit alles het confessio
nele karakter verloren gaat, eigenlijk 
of wel het evangelie voor zich in een 
doosje (ihet een groot slot) doen of het 
evangelie onder het stof van de 19e eeuw 
willen laten. Openheid wil zeggen: losla
ten van een bepaalde confessie of theo
logische opvatting als dringende nood
zaak voor een bepaalde partijkeuze en 
zoeken vanuit de basisvitaliteit van het 
evangelie naar een mens en maatschappij
visie (filosofie) die de identiteit en het 
handelen van de partij zou kunnen ken
merken.
Daarbij ook af zien te komen van de 
antithese (die in de ARP weer de kop 
opsteekt). Iedereen die tot dezelfde 
filosofie en beleidsvisie komt mag mee
doen. Het trieste is verder dat deze 
ontwikkeling in denken aan velen in de 
Unie voorbij schijnt te gaan.
Wie nu nog wil kiezen voor een aparte 
CHU ,,kiest voor het isolement. Wie 
denkt dat met een stelling de Unie moet 
naar rechts of links”  het varkentje wel 
gewassen zal worden, begrijpt niets van 
wat er in de politiek aan de hand is.

DISCUSSIE DWARS DOOR
DE PARTIJEN HEEN

Mijn conclusie is dat de drie christen
democratische partijen nu moeten kiezen 
öf voor de filosofie en mentaliteit van de 
nota van de Contactraad (die door de 
besten uit ,,de drie”  is opgesteld) öf 
voor de eigen identiteit, dus aparte par-

Aparte conservatieve 
fractie in
Europees parlement

!n het Engelse dagblad The Financial 
Times meldt Richard Evans, de lobby 
correspondent van dit blad, naar aan
leiding van het besluit van de Labour- 
fractie uit het Lagerhuis om het Europese 
Parlement te boycotten en in aansluiting 
op de afkondiging van de 18 namen van de 
conservatieve leden voor de afvaardiging 
naar het Europese Parlement, dat het feit 
dat de zestien Labour-zetels in het Euro
pese Parlement vacant zullen blijven, de 
heer Wilson en de Labour Partij zwaar 
op de maag zullen drukken, gezien de 
grote vijandigheid die de Westeuropese 
sociaal-democraten aan de dag leggen 
tegen het besluit van niet-deelneming.

De conservatieve delegatie onder leiding 
van de heer Peter Kirk - een fervente 
anti-EG-er Sir Deker Walker-Smith maakt 
er ook deel van uit - zal in Straatsburg 
optreden als een onafhankelijke fractie. 
De pogingen van de christen-democraten 
en de liberalen in dit parlement om hen 
bij hun fracties te betrekken zijn dus niet 
gelukt. De Britse conservatieven zullen 
derhalve ook een eigen secretariaat op
richten.

De twaalf Lagerhuisleden van de conser
vatieve fractie vertegenwoordigen een 
breed spectrum van partij-opvatting, e r 
varing en deskundigheid naar onderwerp. 
Er waren driemaal zoveel aanvragen als 
plaatsen. Richard Evans meent te weten 
dat tot de socialistische boycot besloten 
werd, nadat de heer Wilson een harts
tochtelijk pleidooi had gehouden voor 
eenheid van optreden en een scherpe 
aanval had gedaan op de pers die de schuld 
zou zijn van de huidige moeilijkheden 
waarin de partij verkeert.

De oproep tot eenheid ging vergezeld van 
een duidelijke waarschuwing van de heer 
Wilson aan het adres van de heer Roy 
Jenkins en zijn pro-EG-vrienden. ,,'Vanaf 
vandaag,”  aldus verklaarde hij, ,,zal ik 
geen geduld meer hebben met wie dan ook 
die de boot laat stranden” . Een amende
ment van een anti-EG-er, de heer George 
Cunningham, ten gunste van het zenden 
van een vertegenwoordiger naar Straats
burg om de schadelijke gevolgen van het 
lidmaatschap van de Gemeenschap tegen 
te gaan, werd echter slechts met 134 
tegen 88 stemmen verworpen. De minder
heid die voor dit amendement stemde was 
dus groter dan de minderheid die zich 
tegen het besluit tot het boycotten van het 
Europese Parlement uitsprak. De stem
verhouding was hierbij 140 voor en 55 
tegen.

tijen, die waarschijnlijk binnen enkele 
jaren zullen worden opgeslokt.
Niet de CHU staat op het spel, nee, de 
toekomst van de christen-democratie in 
Nederland.

Er moet gekozen worden en wel dit jaar. 
De discussie moet met name aan de voet 
gebeuren. We moeten af van dat onder
handelen aan de top tussen partijdelega- 
ties die elkaar stukjes partij-ideologie 
proberen af te snoepen. Partijen en be
sturen zullen moeten inzien dat de 
discussie dwars door de partijen heen 
moet gebeuren. Niet discussies tussen 
alleen ARP’ers of KVP’ers, nee, dwars 
door de partijkaders heen. En dan ook 
degenen er bij betrekken die niet zo direct 
partijlid zijn. Het is vaak verhelderend 
anderen er bij te hebben. Immers partijen 
hebben nogal sterk de neiging tot navel-

door dr. E. Bleumink

staren, nog afgezien van vergrijzing en 
zorg om de eigen positie. Er is niets 
wat een partij zo kan verlammen als 
het laatste.

De tijd zal moeten leren of CHU en met 
haar ARP en KVP meegroeien willen met 
de ontwikkelingen, willen komen tot een 
eigentijdse vormgeving van politiek. Nee, 
géén optelsom, maar werkelijk één nieuwe 
partij, nieuw élan, een start voor een 
partij met durf en inspiratie. Dan niet 
meer geleuterd over fasernij, over kalm 
aan, voorzichtig, etc., want dat spreekt 
geen mens aan. Met gebrek aan durf kom 
je nergens. Steunt niemand op je. En dat 
heb je dan verdiend. De Unie moet kiezen 
of steun aan Van Verschuer en Tilanus 
öf een politiek voltooid verleden tijd.

E. Bleumink

MEER RECHTSZEKERHEID 

SUBSIDIES LR .M .
Met de installatie van de Commissie 
Herziening Uitvoering Subsidieregelingen, 
door minister P. J. Engels van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk is er 
een grotere rechtszekerheid gekomen voor 
de gesubsidieerden en de subsidie-aanvra- 
gers. De mogelijkheid van willekeur bij het 
verlenen van subsidie zal door het werk 
van de commissie tot een minimum worden 
beperkt. Het is niet zo, dat de commissie 
kan beslissen over herziening van een 
subsidieregeling; dat blijft een taak van de 
minister. De commissie moet echter de 
rechtmatigheid van de regelingen nagaan 
en hierover de minister adviseren. Tijdens 
de eerste vergadering deelde de secreta
ris, mej. Mr. J. H. van Wijk, mee, dat 
inmiddels al vier verzoeken om herziening 
waren binnengekomen.

In zijn installatierede wees de bewindsman 
erop, dat ook in het ontwerp van wijziging 
van de wet Beroep Administratieve Be
schikkingen de rechtmatigheidstoetsing 
bij de uitvoering van subsidieregelingen 
is uitgesloten. Bovendien wordt een vol
ledige administratieve rechtspraak inge
voerd. En daar dit de inzichten zijn van de 
huidige wetgever, achtte de minister het 
niet juist hier incidenteel bij de wet aparte 
administratieve rechtspraak of admini
stratief beroep (voor de onder C.R.M. 
ressorterende subsidieregelingen) in te 
voeren.
Met dit voor ogen is een soort tussenvorm 
gekozen. Hierdoor wordt de mogelijkheid 
van herziening opengesteld en wordt die 
herziening verricht door een zo onafhanke
lijk mogelijk adviesorgaan, in casu de 
nieuwe commissies. ,,De herziening blijft 
voorbehouden aan de minister” , aldus de 
bewindsman. ,,In zoverre is dit niets 
nieuws omdat verscheidene van onze sub
sidieregelingen (die van C.R.M.) dit reeds 
kenden. Ook al zou dit niet met zoveel 
woorden züjn bepaald, de mogelijkheid zou 
altijd aanwezig zijn geweest, al was dat 
alleen reeds op grond van de grondwette
lijk gewaarborgde bevoegdheid, om ver
zoeken tot de bevoegde overheid te richten. 
Het nieuwe is, dat de verplichting om de 
herziening in overweging te nemen, thans 
voor praktisch alle subsidieregelingen van 
dit departement wordt vastgelegd. Maar 
het belangrijkste is toch wel de begeleiding 
door uw com m issie.”  De minister merkte 
verder op, dat de uitdrukking die in de 
aanhef van subsidieregelingen zo vaak 
voorkomt, namelijk dat slechts dan sub
sidie wordt verleend zo de minister daar
toe termen aanwezig acht, nu van haar 
hardheid wordt ontdaan.

ONAFHANKELIJK

Minister Engels zei voorts: ,,Kijk ik naar 
de samenstelling van de commissie, dan 
constateer ik, dat zij haar werk zal ver
richten onder leiding van een deskundige 
en neutrale voorzitter of diens plaats
vervangers. In de tweede plaats is de 
ambtelijke inbreng zeker niet overheer
send en verwijderd gehouden van de sfeer 
der dagelijkse subsidiebeslissingen. In de 
derde en niet in de laatste plaats is daar 
de zeer belangrijke stem van de vertrou

wenslieden van het particulier initiatief. 
Zij nemen aan de werkzaamheden van de 
commissie niet zozeer deel als vertegen
woordigers .van het particulier initiatief, 
maar veeleer als vertrouwenspersonen” . 
'Voorts stelde de bewindsman, dat de 
commissieleden geen ruggespraak mogen 
houden met beleidsambtenaren en alleen 
met de voorzitter en andere leden tot een 
visie mogen komen.
Hoewel hij er op wees, dat de minister het 
laatste woord zal hebben, was de heer 
Engels van mening, dat van de aanwezig
heid van de commissie, haar deskundige 
samenstelling en haar taakopdracht (het 
toetsen van de rechtmatigheid van de 
genomen beslissingen), een preventieve 
werking kan üitgaan.
,,Mocht de minister ooit komen tot wat in 
de rechtswetenschap heet een contraire 
beslissing, dan kent u de procedure: zowel 
het advies als de afwijkende beslissing van 
de minister worden openbaar gemaakt in 
de Staatscourant, zodat de volle verant
woordelijkheid dan op de schouders van 
de bewindsman rust en hij voor het forum 
van het parlement ter verantwoording 
kan worden geroepen.

WELZIJNSWETGEVING

Aan het slot van zijn toespraak merkte 
minister Engels op, dat de taak van de 
commissie, hoewel misschien van lange 
duur, toch van aflopende aard zal zijn, 
omdat er gewerkt wordt aan welzijns- 
wetgeving.
,,Harmonisatie van welzijnswetgeving is 
een moeizaam en langdurig werk, maar 
op. den duur zullen de subsidieregelingen 
toch, voor wat dit departement betreft, 
opgaan in wetgeving op het terrein van 
het maatschappelijk en cultureel welzijn 
met daarop gebaseerde algemene maat
regelen van bestuur enandere uitvoerings- 
voor.sf hriften. Tot het zover is zal echter 
uw aandacht veel worden gevraagd en 
zullen uw werkzaamheden veel nut kunnen 
afwerpen” .

De Commissie Herziening Uitvoering 
Subsidieregelingen is als volgt samen
gesteld:
Dr. S. O. van Poelje te ’ s-Gravenhage, 
voorzitter, Dr. E. H. A. Koeken te Rot
terdam en drs. J. K. Boone te ’s-Graven- 
hage, plaatsvervangend voorzitter, Dr.
J. F. de Jongh te Aerdenhout,. mej. J. 
Boer te Assen, drs. J. J. M. Bonnièr te 
Ravenstein, mr. C. Stapel te Bergen, 
mr. P. Cleveringa te ’ s-Gravenhage, R. 
van der Mey te Amsterdam, mr. M. J. 
Suermondt te Amsterdam, dr. ir. J. van 
Soest te Amsterdam, mr. A. F. Schepel 
te Voorburg en mr. J. van Viegen te 
Rijswijk (Z.H.) (secretaris-generaal van 
het Ministerie van C.R.M.), leden. Secre
taris is mej. mr. J. H. van Wijk te Voor
burg en adjunct-secretaris mr. J. P. A. M. 
Geurts te Delft. Beiden zijn medewerkers 
van de centrale directie Wetgeving en 
Juridische Zaken van het Ministerie van
C.R.M.
Het secretariaat van de Commissie is 
gevestigd aan de Steenvoordelaan 370 te 
Rijswijk (Z.H.).



VRIJDAG 12 JANUARI 1973

Zo denk ik 
er over

WAAR GAAN WE IN DIT 
NIEUWE JAAR NAAR TOE ?

Er, is niet veel verbeeldingskracht voor 
nodig om zich rond de jaarwisseling deze 
destijds door Wim Kan bezongen vraag 
te herinneren. Al is deze dan al enkele 
jaren geleden zingend gesteld, thans is 
deze nog zeer actueel.
Men kan hem stellen voor zichzelf, voor 
zijn direkte omgeving, maar óók voor 
het (voort)bestaan van de Christelijk His
torische Unie.
Misschien zijn er velen die reeds nu al 
een antwoord op deze vraag zouden willen 
hebben.

Wat doordenkend over deze vraag, komt 
er een tweede vraag op de voorgrond en 
wel deze: ,,Kunnen we, indien wij deze 
vraag stellen voor de Christelijk Histo
rische Unie het antwoord op die vraag ook 
enigermate beïnvloeden?”
Ik meen dat zulks mogelijk is en zelfs 
in twee richtingen, negatief en positief. 
De negatieve benadering is de meest een
voudige, omdat men heel kort zou kunnen 
zeggen dat het toch een aflopende zaak is 
met de Unie,
Voor de positievere gedachten is wel 
wat méér nodig en zal een beroep moeten 
worden gedaan op de instelling, de menta
liteit, de werklust, op het eigen vertrou
wen in de toekomst, op de zelfwerkzaam
heid.
De positieve benadering is een zaak 
waaraan mogelijk eerst een grondig zelf
onderzoek en een grondige wijziging in 
de mentaliteit vooraf zal moéten gaan. 
Want dan zal er eerst wel wat moeten ge
beuren.

Zo zullen we een keus moeten maken, 
gaan we door met de schijnbaar eindeloze 
en dikwijls oeverloze discussies over 
interne organisatorische problemen en 
probleempjes waarmede we tijd èn gele
genheid voorbij laten gaan om ons te 
richten tot de werkelijke vraagstukken 
in onze huidige maatschappij, of willen 
we de tijd werkelijk als werktijd maken 
waarin werkelijk arbeid wordt verricht. 
Zijn we in staat om in 1973 een duidelijk 
gezicht te tonen, om duidelijke uitspraken 
te formuleren in begrijpelijke taal: Zijn 
wij in staat om duidelijk aanspreekbare 
standpunten in te nemen. Durven weinita- 
tieven op velerlei terrein te tonen.
En misschien van het grootste belang, 
zijn we in staat een duidelijke visie ken
baar te maken voor een. direkte en wat 
verdere toekomst?

Zeer veel is er de laatste tijd gesproken 
over de evangelische geïnspireerdheid. 
Daar is wél over gesproken, maar is die 
geïnspireerdheid er ook uit gekomen? 
Ik geloof dat bij het afwegen van deze 
vraag de balans overslaat naar de nega
tieve zijde. Te veel hebben wij de zaken 
benaderd met een tekst en uitleg gekoes
terd aan de opstellingen uit het vertrouwd 
verleden. Te dikwijls hebben wij de mid
delen die door een werkelijke geïnspi
reerdheid worden aangedragen onbenut 
naast ons neergelegd, en de aandacht 
gericht op nabeschouwingen en nabetrach
tingen over zaken die al voorbij waren.

OOK IN UNIERAAD

Naar het mij voorkomt zal aan de hand 
van het vorenstaande wel tot de conclusie 
kunnen worden gekomen, dat er op ver
scheidene punten iets moet veranderen en 
dat we om dat te bereiken wel iets moe
ten gaan doen. Oók in de Unieraad en 
misschien juist wel daar. Want als hoogst 
politiek college in de Unie is veler aan
dacht op de Unieraad gevestigd.
Ook en vooral in de Unieraad zal men 
dienen te komen vanuit het defensief terug- 
getrokkene, naar een offensief, naar een 
sprankelende besluitvaardigheid, naar een 
duidelijke formulering van datgene wat 
men in de toekomst wil.

Het principieel, het evangelisch uitgangs
punt dat voorop staat is het program der 
CHU en waarop we min of meer trots

zijn, omdat dat ons juist onderscheid 
van andere politieke groeperingen, heeft 
gronden en mogelijkheden te over tot 
geïnspireerde arbeid met betrekking tot 
vraagstukken die vóór ons liggen.
Wat is bijvoorbeeld het standpunt der 
Unie over het moraal van onze maat
schappelijke verhouding. Herkennen we 
en onderkennen we in de ontwikkelingen 
de ,,drang”  naar een volkssouvereiniteit 
waarin een grote groep plus één het voor 
het zeggen schijnt te hebben. Wat is het 
standpunt van de Unie over de inbreng 
van de vakorganisaties die naar het schijnt 
van deskundige adviesorganen zijn over
gegaan naarbeslissingsinstellingen? Heeft 
de Unie (al) een antwoord op de vraag 
op welke wijze mensen moeten worden 
opgevangen die het slachtoffer worden 
van de steeds voortschreidende techniek 
en mechanisatie?
Wat doen we aan en voor de maatschap
pelijke en geestelijke vereenzaming. Wat 
is de duidelijke gedachte over de grenzen 
van het toelaatbare en het ontoelaatbare. 
Hoe maken we de gesprekken over 
éénwording duidelijk geloofwaardig en hoe 
geven we daaraan in 1973 gestalte en 
inhoud.
Zijn we bereid goede initiatieven die van 
werkelijk belang zijn voor onze samen
leving in de toekomst door anderen voor
gesteld over te nemen dan wel te steunen? 
Hebben we als CHU over deze - misschien 
ongelukkig gekozen gedachten - en over 
nog meer zaken die op de toekomst zijn 
gericht, de mogelijkheden en de moed ons 
daarin te verdiepen en uitspraken te doen. 
Hebben we ook de soepelheid van denken 
en handelen om bijzonder snel op zaken 
en uitspraken te reageren waar zulks 
nodig en goed zou zijn?
Ik geloof niet dat we mogen en kunnen 
eisen tientallen jaren vooruit te kunnen 
zien en al vast juiste standpunten te 
bepalen. Maar wel zullen we moeten 
komen tot het plaatsen van richtingaan
wijzers zodat een weg wordt aangegeven 
waarvan de Unie denkt dat men die zal 
dienen te gaan en te volgen. De mogelijk
heid is niet uitgesloten dat we voortgaande 
langs een aangegeven weg soms een weg- 
omlegging zullen moeten gaan. Het komt 
er echter dan wel op aan hoever we die 
omlegging maken vanaf de aangegeven 
route.
Naar het mij voorkomt zullen we wanneer 
we als Unie er toe zouden kunnen komen 
om in deze geest te gaan werken en over 
deze en andere vraagstukken duidelijk 
geformuleerde stellingen bekend te ma
ken, dat we het antwoord op de vraag 
waar we in het nieuwe jaar naar toe 
gaan kunnen beïnvloeden.
Dan hebben we naar mijn bescheiden 
mening er ook geen behoefte aan om tot 
steeds weer nieuwe partijvormingen te 
komen of zelfs daarover te denken,
tenzij.......ja tenzij de Unie en/of Unieraad
het niet (meer) op kan brengen uit de 
oude startblokken te komen, startblokken 
die misschien inmiddels tot de handel 
in antiek kunnen behoren.

OPNIEUW INSTELLEN

Ook al is het laat, maar naar ik meen 
nooit te laat, zullen we vanuit het gebeuren 
in 1972 verder moeten en niet van uit 
een gebeuren van 1890 of 1906. En de 
ervaringen in 1972 opgedaan geven meer 
dan voldoende redenen om het kompas 
opnieuw in te stellen. Niet meer over die 
redenen discussiëren en nakaarten maar 
gewoon gebruiken als stukken proefwerk 
waarin nu de tijd komt om herstellingen 
aan te brengen. En wanneer wij inder
daad werkelijk het evangelisch uitgangs
punt voor het politiek denken en handelen 
vooropstellen en daarvan uit willen gaan, 
is er meer dan voldoende ruimte om 
geïnspireerd middels de Unie een weg
aanduiding voor de toekomst tot stand te 
brengen en progressief op te treden. 
Hierdoor beïnvloed zal men het risico 
dienen te aanvaarden dat men niet altijd 
kan blijven praten en handelen op een ma

nier die de kiezer het meestwelgevallig 
is. Maar dat behoeft voor ons niet vreemd 
de jeugd aantrekkelijk is. Maar dat 
behoeft voor ons niet vreemd te klin
ken. Het gaat er om van wat men 
denkt en wat men doet waar is. Zijn we 
er misschien bang voor geworden waar
heden te vertellen en aan te horen? Chris
telijke geïnspireerdheid, progressiviteit, 
werkelijk christelijk denken en handelen 
vanuit de evangelische stelling kan hard 
aankomen, maar is wèl duidelijk. Kijkt u 
nog maar eens dat evangelie deel na. 
Met mijn eigen woorden, christen zijn, 
christelijk denken en handelen gericht 
met het oog op de toekomst is de Griek 
tot ergernis en de Jood tot dwaasheid. 
Zijn -we klaar om met elkaar, daar waar 
zulks mogelijk is, te proberen het ant
woord op de vraag in positieve zin te 
beïnvloeden?

Heiloo P. Meinema

Reactie op 

„Quo Vadis” van

A. B. Nieuwenhuyse 

uit Middelburg
Van harte hoop ik dat de heer Nieuwen- 
huyse veel positieve en instemmende reac
ties heeft gekregen op zijn tweede artikel 
„Quo Vadis”  (22. XII. 1972). Of zijn we 
allemaal al weer ingedut?

Zijn analyse van de huidige situatie lijkt 
mij n.1. precies de spijker op de kop. En 
hier in het Noorden staan de zaken er al 
niet anders voor dan in Middelburg en 
Zeeland.

Laten wij nu eens geen struisvogelpolitiek 
bedrijven. Wel échte politiek. Het wordt 
tijd, dunkt me. En echte politiek zal 
beslist ook onze jongeren interesseren
en boeien..... als zij tenminste een beetje
in deze richting worden opgevoed en onze 
politiek de moeite waard is om er warm 
voor te lopen.

Dat was het boeiende van De Gaay Fortman 
en Wiegel, dat zij tenminste wat durfden 
te beweren en niet omzichtig en voorzich
tig alle kolen en geiten spaarden. Zij 
kenden visie en vaart. Terwijl zij tóch 
vaak heel genuanceerd konden denken en 
spreken.....  want dat laatste willen jon
geren beslist óók. Zij kunnen enerzijds 
wel heel enthousiast zijn, maar moeten 
anderzijds van scheefgetrokken eenzijdig
heid ook weer niets hebben. Al hebben 
jongeren soms nog niet al te veel kennis 
van zaken en nog onvoldoende ervaring, 
een zekere mondigheid heeft de achttien
jarige tegenwoordig toch meestal wel. 
In elk geval sprak een Bas de Gaay 
Fortman met zijn synthese tussen chris
tendom en cultuur aan.

Verder vraagt de heer Nieuwenhuyse m.i. 
terecht heel fel: ,,Is het niet belachelijk 
dat op slecht bezochte vergaderingen wordt 
uitgemaakt wie op de voorgrond gescho
ven zullen worden voor een plaats op de 
lijst. Wie kent Eversdijk in Friesland? 
Wie kent Tolman in Zeeland?”
De heer Nieuwenhuyse was daarom blij 
met de voordracht van het Hoofdbestuur 
voor de definitieve lijst. Beter dan wij, 
in onze beperkte kring en met onze 
beperkte kennis, kunnende hoofdbestuurs
leden uitzien naar flinke kerels.
En flinke vrouwen, voeg ik er aan toe. 
Trouwens, de 6000 voorkeurstemmen van 
mevrouw De Ruiter hebben toch wel een 
duidelijke taal gesproken. En de 3000 
van Huijsen logen er ook niet om!

Dat de heer Nieuwenhuyse de dreiging 
van een (kleine?) groep om een nieuwe 
partij op te richten (vlak vóór de ver
kiezingen zeker!) beneden alle peil heeft 
gevonden, heeft, hoop ik, veler instemming 
gehad. Aan nieuwe partijen heeft immers 
geen sterveling behoefte!! Wel aan ver
nieuwing vaii ,,de partij” . En dat had 
gekund als het advies van het Hoofd
bestuur gevolgd was en Huijsen, Van 
Dalen, Bos en De Ruiter eindelijk eens 
hun kans hadden gekregen met hun genuan
ceerd progressieve inzichten voor een 
christelijke politiek, die én de mens én 
de maatschappelijke structuren ver
nieuwen ',<il.
Conclusie: De gelederen verlaten is laf, 
omdat weglopen betekent: de weg van de 
minste weerstand.

Leeuwarden L. J. van der Kam

Betrekkingen

m et

derde landen
Het industriële beleid van de Gemeenschap 
zou niet volledig zijn indien het niet 
gepaard zou gaan met een gemeenschappe
lijk beleid ten aanzien van derde landen.

Het is bijvoorbeeld niet wenselijk dat de 
Lid-Staten de kans krijgen om hun eigen 
ondernemingen op buitenlandse markten 
door middel van nationale exportkredieten 
of bilaterale handelsovereenkorasten te 
bevoordelen ten nadele van ondernemingen 
uit andere Lid-Staten. Uit hoofde van het 
Verdrag van Rome moeten de Lid-Staten 
een gemeenschappelijk exportbeleid vol
gen en dit moet worden uitgebreid tot de 
samenwerking met andere landen op het 
gebied van de industrie en de technologie, 
die in steeds grotere mate de eenvoudige 
handelsovereenkomst vervangt. Het is ook 
in het belang van de Lid-Staten zelf om 
gezamenlijk te onderhandelen met andere 
belangrijke geïndustrialiseerde machten, 
zoals de Verenigde Staten, de Sowjet- 
Unie en Japan. Dit is in het bijzonder het 
geval voor de samenwerking met de Ver
enigde Staten voor de sectoren verrijkt 
uranium, reactorprototypes, ruimtesatel- 
lieten en informatieverwerking waarin de 
Amerikanen de voornaamste partners en 
tegelijk de grootste concurrenten van de 
Gemeenschap zijn. Indien zij betrekkingen 
op bilateraal niveau wensen te handhaven, 
zal de huidige afhankelijkheid van de Euro
pese landen waarschijnlijk blijven bestaan. 
Tot op heden is de Gemeenschap alleen als 
een geheel opgetreden voor onderhande- 
lingen op het gebied van de handel, hetzij 
op multilaterale basis in de GATT, hetzij 
bilateraal. Er bestaan echter nog grote 
leemten in het gemeenschappelijk handels
beleid ten gevolge van het feit dat zowel de 
betrekkingen met de Oosteuropese landen 
waar de staat de handelspartner is als een 
groot gedeelte van de programma’s voor 
ontwikkelingssamenwerking op nationale 
basis worden geleid.

Op beide gebieden bestaat er nog een grote 
rivaliteit tussen de Lid-Staten. Dit is ook 
het geval voor de sectoren van de geavan
ceerde technologie, waarin de Lid-Staten 
de neiging hebben om met elkaar te con
curreren in een poging om buitenlandse 
markten te veroveren, over het algemeen 
met weinig succes, gezien de Amerikaanse 
concurrentie.

Betrekkingen 

m et de

ontwikkelingslanden

Afgezien van het begrijpelijke verlangen 
van de Lid-Staten om de controle van de 
betrekkingen met het buitenland in eigen 
hand te houden, zullen de regeringen ver
moedelijk steeds meer onder druk komen 
te staan om gezamenlijk op te treden. In 
hun betrekkingen met de ontwikkelings
landen worden zij bij voorbeeld geconfron
teerd met verzoeken om hulp. maar ook om 
een betere toegang tot de markt voor de 
export uit die landen door middel van 
preferentiële tarieven waardoor uiteinde
lijk bepaalde arbeidsintensieve bedrijven 
in de ontwikkelingslanden zullen worden 
gevestigd. Een besluit over een dergelijk 
punt kan alleen op communautair niveau 
worden genomen.

Ook hebben de Lid-Staten er gemeen
schappelijk belang bij zich te verzekeren 
van een toereikende leverantie van grond
stoffen en energie voor hun industrie. 
Daarom meent de Commissie dat de Lid- 
Staten een gemeenschappelijk beleid zou
den moeten invoeren inzake de aankoop 
van grondstoffen, zoals aardolie, uit de 
ontwikkelingslanden, inzake investeringen 
in de Gemeenschap door industrieel ont- 
ontwikkelde derde landen en inzake hun 
betrekkingen met internationale organisa
ties die zich met technologische vraag
stukken bezighouden. De activiteiten van 
de multinationale ondernemingen, die nu 
reeds een uiterst belangrijke rol spelen 
in de ontwikkeling van de Europese 
industrie, kunnen slechts doeltreffend 
worden gecontroleerd op communautair 
niveau.
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nu de economie wat schraler is, is het nog noodzakelijker 
op de kosten te letten.

kies daarom met zorg uw drukkerij.

let op prijzen, maar ook op mogelijkheden en service.

de b.d.u. zowel voor het fijnste handelsdrukwerk als massaal 
reclamedrukwerk.

de modernste apparatuur;
★  hoog- en vlakdruk
★  vellen en rotatie
★  lood- en fotografisch zetten

vervaardigt desgewenst uw periodiek van a (abonnementen, 
advertenties, administratie) tot z (zetten, drukken, 
adresseren, verzenden).

barneveldse drukkerij en uî everij b.v.
nieuwstraat 15 — telefoon 03420-3141 barneveld

VN‘krant 'Environment' met volledig 
verslag Milieuconferentie van Stockholm
Van 5-16 juni dit jaar werd in de 
Zweedse hoofdstad Stoekholm de 
eerste milieuconferentie van de Ver
enigde Naties gehouden. Toenter
tijd is veel aandacht aan de confe
rentie besteed. Maar een volledige 
verzameling van de verklaringen,

resoluties, rapporten en speeches 
was tot dusver niet voorhanden. 
Het Centrum voor economische 
en sociale informatie van de VN 
(CESI) heeft thans in die leemte 
voorzien. In de vorm van een 24 
pagina’s tellende krant zijn ge

noemde conferentieteksten in cx- 
tenso gepubliceerd. Hierbij afge
drukt een tweetal van de tekenin
gen die de massa woorden hier en 
daar onderbreken.
Erg nuttig is een op pagina 5 van de 
krant gepubliceerde lijst van veel
gebruikt afkortingen: ACC {Admi- 
nistrative Com m ittee on Co-ordinat- 
ion) tot WWW (World Weather 
Watch).
Uit voorgaande voorbeelden moge 
blijken dat de krant in de Engelse 
taal is verschenen.
Een opsomming van de inhoud:

•  De Verklaring over het mense
lijk leefmilieu;

•  Aanbevelingen voor actie; 
Resolutie over de institutionele 
en financiële regelingen-,

•  Andere resoluties;
Samenvatting van het algemeen 
debat;

•  Achtergrond-informatie;

•  Officiële documenten;

•  Lijst van deelnemers;

•  De perspectieven die de confe
rentie bood ;

-

AOPo.

•  Aantal speeches (w .o. die van 
Maurice Strong, premier Palme 
en Indira Gandhi);

•  Verklaringen (w .o. die van se- 
cretaris-generaal Waldheim en 
lady Jackson).

Exemplaren van deze krant ‘En
vironment' kunnen worden aange
vraagd bij: Voorlichtingsdienst Ont
wikkelingssamenwerking, Lange 
Houtstraat 27, Den Haag.
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B a a n
Voor nieuw of 

occasion

AUTOMOBIELBEDRIJF

SUCCES
Callenbachstraat 1 

NUKERK 
Tel. 03494-1661

VAN DE BUNT- 
RIJNSBURGER 

^  N.V.
★  mengvoeders ★  granen ★  bloem en meel 
^  kunstmeststoffen ^  ruwvoeders

Nijverheidsstraat '2 4 ' Telefoon 2342 ■ Nijkerk

AANNEMERS KASSENBOUW

FIRMA SCHOTTE
Oude Leedeweg 83-87 

Telefoon 01736-2335-2464 
Pijnacker

Voor uw
★  Dieselolie, Benzine, Petroleum,
★  Kolen, Huisbrandolie,
★  Tank-transporten
★  Butaan en Propaangas
★  Campingflessen vullen
★  Container-vuilafvoer

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
WEST-VARKENOORDSEWEG 470 
ROTTERDAM-24 - Telefoon 190200 
Telefoon 325011 afdeling containers

Makelaardij 
R. W. van Weenum

BEEMTERWEG 36 - TELEF. 05762-270 
WENUM (Gem. Apeldoorn)

TAXATIËN - VERZEKERINGEN - KREDIETEN

I
I
I
I
I
I
I
I
I
B .

Voor LOODGIETERS-, GAS, SANITAIRE- 
LEIWERKEN

EN

(ook asfalt-shingles) in en op uw 
bouwwerken naar het sinds 1848 be
kende en vertrouwde adres:

GEBR. BEKKER N .V .
KELDERS 27 - LEEUWARDEN 
TELEFOON 05100-20841

RUDAM

alphen aan den rijn 
07120-91543 
043-21248 
maastricht

NV TECHNISCH BUREAU 
ALPHEN AAN DEN RJJN

metaalspuiten
machinebouw
staalkonstrukties
kranenbouw
roerwerken

Stelt u prijs op

VAKWERK

KWALITEITS-
ARTIKELEN

dan

VAN
ZEBEN’S

.Woninginrichting N.V.

Laarstraat 12-20 
Zutphen

ROEL DEKKER
Ons Roombotergebak 
is voortreffelijk.
Hoofdstraat 190, tel 
1207. Filiaal Kerscho- 
ten, telef. 11352. Filiaal 
Asselsestraat 164, tel. 
21194, Apeldoorn.

BOUWBEDRIJF

Fa. C  Spijker 
& Z n .
Van Ostadelaan 61 
Telefoon:
■02150-11189-16777
HILVERSUM

CHU
ook
voor
U !

politieke partijen, demokratisering, nieuwe bestuursvormen, so- 
ciaal-ekonomisch beleid, woningbouw . . .

REGEREN - REAGEREN, een cursus burgerschapskunde

40 schtiftelijke lessen voor 25.-

Partijen en partijstelsels, volksvertegenwoordigers, recht en 
rechtspraak, gemeente en provincie, milieubeheer . . .

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteringscursus

12 schrifteiijks lessen + documentatie voor 9.50

Ontwikkelingshulp, kolonialisme, bewapeningswedloop, bevol
kingsexplosie, internationale samenwerking . . .

WERELD OP HANDEN, een cursus over ontwikkelingssamenwerking

10 schriftelij'ke lessen -F documentatie voor 1 0 . -  (i.s.m. NOVIB)

Het raadlidmaatschap, de begroting, ruimtelijke ordening, sub
sidieregelingen, gewestvorming . . .

DE GEMEENTERAAD, een cursus gemeentepolitiek
23 s'chriftelijke lessen voor 20.-

Wet op de ondernemingsraden, vergadertecbniek, bedrijfsecono
mie, de vakbeweging, sociale verzekeringen, personeelsbeleid .. .

DE ONDERNEMINGSRAAD, een cursus voor ondernemingsraadsleden

34 schriftelijke lessen voor 27.50

Vraag nog heden een folder voor nadere inlichtingen onder ver
melding van de letters NR bij

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden, telefoon (01710) 46803

STIJGENDE OM ZET!
Dan kwaliteitsvleeswaren en eerste klas 
vatkens- en rundvlees in uw toonbank van:

Stroomberg's
Exportslachterijen en 
Vleeswarenfabriek N.V. - Ede

Belt U eens voor offerte of proefbestelling 
Telefoon 08380/19004 (7 lijnen)

adverteren doet verkopen

HANAB B.V
VALKENBURG - I H .  Telefoon 01718-16741- 
VEENDAM - Telefoon 05789-3800

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS
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De les van de historie
o o k  v o o r  1 9 7 3
door mr, O.W.A. van Verschoor, voorzitter CHU

Toen tijdens de sombere dagen van de 
Tweede Wereldoorlog een bezoeker bij 
Winston Churchill kwam, vroeg hij de 
grote leider wat hij over de kansen van 
Engeland in de oorlog dacht. Churchill 
gaf in een helder betoog zijn visie over 
het verloop, de mogelijkheid dat Amerika 
zou gaan deelnemen en het einde van de 
oorlog.
Na een aantal jaren herinnerde deze 
bezoeker Churchill aan deze uitspraken 
en vroeg hem, vol van bewondering, hoe 
hij dat allemaal zo van tevoren geweten 
had. Het simpele antwoord van Churchill 
was: ,,Jongeman, ik kende geschiedenis.”

De vraag, die wij elkaar bij de intrede 
van ’73 te stellen hebben is of wij de 
geschiedenis kennen en van daaruit de 
beslissingen willen nemen, die van ons 
gevraagd worden.

CHU en
Vietnamese
kwestie
Via radio, pers en tv is bericht dat de 
CHU meegedaan zou hebben aan de be
kende protestdemonstratie tegen de her
vatting van de Amerikaanse bombarde
menten op Noord-Vietnam, welke demon
stratie op zaterdag 6 januari jongstleden 
te Utrecht werd gehouden. Door een mis
verstand is de naam van de CHU in het 
persbericht van het organiserend comité 
opgenomen. Het Uniebestuur had terzake 
geen beslissing genomen.

In zijn vergadering van zaterdag 13 ja
nuari heeft het Uniebestuur besloten zich 
te conformeren aan de motie, welke de 
voorzitter van de christelijk-historische 
Eerste-Kamerfractie prof. dr. J. W. van 
Hulst indiende in de Eerste Kamer qp 
23 mei van het vorig jaar. Deze motie 
werd door de Senaat aangenomen.
De motie, inmiddels uitgevoerd door de 
minister van buitenlandse zaken, luidt 
als volgt:

,,De kamer, gehoord het beleidsdebat 
over buitenlandse zaken, en in het bij
zonder gehoord de beschouwingen betref
fende de recente ontwikkeling in Indo- 
China, geschokt door de uitbreiding van 
de vijandelijkheden door de nieuwe groot
scheepse inval van Noord-Vietnam in 
Zuid-Vietnam, de hervatte Amerikaanse 
bombardementen op Noord-Vietnam, die 
reeds eerder werden veroordeeld en over 
het leggen van mijnen voor de Noordviet- 
namese havens;
vrezend dat door dit alles een politieke 
oplossing van het konflikt ernstig bemoei
lijkt dreigt te worden; 
nodigt de regering uit om, al of niet te 
samen met andere regeringen langs de 
door haar meest geëigend geachte weg, 
om de strijdende partijen een klemmend 
beroep te doen tot een onmiddellijke wa
penstilstand te komen en het vredesover
leg te Parijs te hervatten, teneinde een 
politieke oplossing naderbij te brengen.”

Tot zover de tekst van de motie.

Mr. J. L. Janssen van Raay, 
secretaris CHU.

Ik denk dan niet alleen aan het nu ge
schiedenis geworden jaar 1972. Een jaar 
waar wij met niet zo erg veel genoegen 
en blijdschap op terugzien, want het was 
een jaar van verdeeldheid, onduidelijk
heid t.a.v. wat ons bewoog en verdeeldheid 
t.a.v. vele belangrijke zaken.
Neen, ik denk aan de geschiedenis van 
de Unie vanaf de oprichting - de beweeg
redenen van de oprichters, de bewogen
heid van zeer velen, die de koers van de 
Unie sindsdien uitzetten en oneindig trouw 
bleven. Aan die geschiedenis moet nu door 
ons, in een beslissende fase van ons 
bestaan aangekomen zijnde, een vervolg 
worden gegeven. Welk vervolg?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

Wij kunnen ons sterk gaan maken voor 
een nieuwe Unie.
Wij kunnen teruggaan naar de partij, 
uit welks splitsing de Unie ontstond. 
Wij kunnen, conform de nota van de 
Contactraad, onze aandacht en inbreng 
schenken aan een nieuwe Christelijke 
Volkspartij.

INTENSE DISCUSSIE

Het Bestuur van de CHU gaat zich hier
over nu eerst beraden en zal een ge- 
spreksnota voorbereiden aan de hand 
waarvan een brede en intense discussie 
gevoerd kan worden in alle geledingen van 
de Unie.
Ook in de KVP en ARP wordt alles in het 
werk gesteld om de discussie over Chris
telijke partijvorming op gang te brengen. 
Wij zullen er naar streven de procedure 
van de besluitvorming in de drie partijen 
zo synchroon mogelijk te laten verlopen. 
Er heeft zich in het nieuwe jaar ook een 
actiegroep - Nieuwe partij - aangediend. 
Leden van de Unie zijn daar met anderen 
samengekomen om de discussie over de 
nieuwe partijvorming op gang te brengen. 
Ook deze actie zal, binnen de Unie func
tionerende, met de vele andere reacties, 
die los komen, de discussie kunnen ver
levendigen en de besluitvorming ver
diepen.
Eén speciaal ding zou ik het Nieuwe jaar 
allen wel willen vragen. Ik heb het afge
lopen jaar vaak moeten denken aan de 
spreuk: ,,Trouw moet blijken” . Trouw 
blijven aan de Unie, ook als de koers je 
niet helemaal aanstaat. Trouw aan de 
Unie ook al vind je dat je onrechtvaardig 
behandeld wordt. Trouw ook al vind je 
dat het Bestuur het verkeerd doet en de 
beslissingen verkeerd, niet of te laat 
genomen worden.
Over de trouw van velen kan ik niet 
klagen maar toch, er zijn er ook die naar 
mijn mening te gemakkelijk, te goedkoop 
de trouw aan de Unie lieten varen.
Als wij het vervolg aan de Unie willen 
schrijven dan zal echter ons aller trouw 
in 1973 moeten blijken.

Staatssecretarissen
Wegens verblijf in hef buitenland waren 
de CH-staatssecretarissen mr. W. Schol
len en dr. R. J. Kruisinga verhinderd de 
eerste vergadering van de nieuw gekozen 
Tweede Kamer, op 7 december j.1. bij te 
wonen.
De heer Schollen is op 19 december 
beëdigd; een dag later werd de heer 
Kruisinga tot de Kamer toegelaten.
De bewindslieden kunnen, krachtens de 
grondwet, gedurende drie maanden hun 
funktie van staatssecretaris met het Ka
merlidmaatschap combineren.

Mr. O. W. A. baron van Verschuer

Zoals ook onze vaderen trouw waren 
aan de opdracht, die zij ontvingen. Slechts 
die trouw, dat vertrouwen in elkaar en 
in eikaars bedoelingen, zal het mogelijk 
maken van 1973 niet een heel belangrijk 
maar ook een heel goed jaar te maken.

Verschuer

AAN ONZE GEVERS
Het is moeilijk te zeggen hoe dankbaar 
wij - dat is het bestuur van hetUniewerk- 
fonds - zijn met de vele giften, groot en 
klein, die zijn binnengekomen voor de 
verkiezingsactie.
Als er zoveel stemmen als bijdragen 
waren geweest hadden we allicht een 
vrolijken uitslag gehad.
We zijn nu op f210.000 en nog komt er 
telkens wat binnen. Dat is zeer bemoe
digend. Met de verdeling heb ik me niet 
beziggehouden, dat doet het Bestuur, 
waar de ziel van het Uniewerkfonds ook 
in zit, nl. mevrouw H. van Riet-Augsbur- 
ger.
Wat zij gepresteerd heeft grenst aan het 
ongelooflijke. Een administratie, die klopt 
als een bus, maar vraag niet wat een 
werk. En steeds weer staten over welke 
provincie veel, welke weinig gaf. Steeds 
weer vergelijkingen bij vroeger en hoe 
het dan wel uit zal komen.
Als mevrouw Van Riet dit alles niet 
gedaan had, had een aparte administra
tieve kracht moeten worden aangetrokken 
op het bureau en hoeveel was er dan niet 
van onze kostelijk binnengekomen gelden 
afgegaan. Ik vind het echt nodig, dat de 
CHU dit eens hoort.
Er zijn gelukkig nog werkers in onze 
gelederen.
Gezien de inkomsten had ik een betere 
uitslag verwacht op 29 november 1972. 
Maar ’t heeft niet zo mogen zijn. We gaan 
rustig verder, op naar de verkiezingen 
voor Prov. Staten en Gemeenteraden in 
1974. Dat is al het volgend jaar. Liever 
geen Tweede Kamer-verkiezingen voor
lopig!
Mijn slotwoord is dank en nog eens dank 
aan u allen, dié ons tenminste de finan
ciële zorgen hebt verlicht.
Wij blijven in de toekomst ook op u re 
kenen!

C. W. I. Wttewaall van Stoetwegen
Voorzitter Uniewerkfonds

Algemene
vergadering
CHU
te Arnhem
Aan de kiesverenigingen, de statenkring
en kamerkringverenigingen wordt mee
gedeeld:

De jaarlijkse algemene vergadering 
van de CHU zal worden gehouden op 
zaterdag 28 april 1973 te Arnhem.

De volgens rooster aftredende leden van 
de Unieraad zijn dr. C. Blankestijn, 
’ s-Gravenhage (in 1971 gekozen in de 
vacature-Ledeboer), L. C. van Dalen, 
Utrecht, L. de Snaj^er, Vlaardingen, prof. 
dr. A. Wattel, Groningen (niet herkies
baar) en drs. J. Wieten, Muiderberg 
(niet herkiesbaar).

Tussentijdse vacatures zijn ontstaan door 
het overlijden van P. G. van der Weele, 
Gouda en door bedanken van drs. G. van 
Leijenhorst, Gouda wegens zijn lidmaat
schap van de Tweede Kamer.

Namen van kandidaten voor het lidmaat
schap van de Unieraad kunnen uiterlijk 
acht weken voor de vergadering worden 
ingezonden aan het secretariaat van de 
Unie, Wassenaarseweg 7, Den Haag.

Voorstellen ter behandeling in de Alge
mene Vergadering moeten, voorzien van 
een korte toelichting, voor 3 maart 1973 
zijn ingediend bij hetzelfde adres.

Secretaris CHU

CHU VIA 
RADIO EN T.V.
Ook in de komende weken verzorgt de 
CHU radio- en televisiezendtijd. De uit
zendingen zijn:

Radio:
Op woensdagavond om de veertien dagen 
via Hilversum 1 van 18.20 tot 18.30 uur. 
De eerstvolgende radio-uitzendingen zijn 
op woensdagavond 24 januari en op woens
dagavond 7 februari.

Televisie:
De eerstvolgende tv-uitzendingen, via Ne
derland 1 van 20.20 tot 20.30 uur zijn: 
op woensdagavond 7 februari en woensdag
avond 9 mei.

H. L.

T r o u w
’n opmerkelijk góéde krant

I A  dagen 
GRATIS

Stuur mij 

N a a m :__

Straat:.

Plaats:.
□  gedurende 14 dagen een proe&tununer

Daarna word Oc .
□  maandabonnee (j 9,52)
□  kwartaalabonnee (/ 28,55)
□  Jaarsbonnes (ƒ 112,20)M l «t  twee hoklea naar keuze '  zirtrt maken.

DAOBLAD TROUW
Postbus 859 Amsterdam

het ochtendblad met ’n mening
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„WE STAAN IN
EEN VOLSTREKTE CHAOS”

door J. T. Mellema, oud-vooizitter Tweede-kamer-fractie CHU

Een recent hoofdartikel van het chris- 
telijk-historisch weekblad „De Neder
lander”  besluit met de vraag: „aan wie 
de daad?”  Het antwoord dat daarop volgt 
luidt: „aan allen, niemand uitgezonderd!”  
Dat antwoord is voor mij aanleiding om 
mijn passiviteit in de politieke gedachten
wisseling te laten varen. Een periode van 
12% jaar actieve landspolitiek doet het 
bloed nu eenmaal kruipen waar je het niet 
meer verwacht en een periode van een 
jaar is net genoeg om in een zekere 
relativiteit de dingen die je zo vertrouwt 
zijn nader te bezien. Het niet direct 
persoonlijk bij de gang van zaken betrokken 
zijn, doet je overigens van de ene ver
bazing in de andere vallen.
Het is verleidelijk daarvan een uitvoerige 
opsomming te geven, maar dat is in het 
kader van de oproep van het hoofdartikel 
niet interessant. Waar het wel om gaat 
is de vraag: ,,waar staan we?”
Het antwoord daarop is: „In een vol
strekte chaos!”

De leiding van de Partij van de Arbeid 
heeft de grote fout gemaakt dat ze ver
schillende stromingen in die partij de 
vrije teugel heeft gegeven om geen con
flict-situatie binnen de partij te krijgen. 
De toenmalige voorzitters Vondeling en 
Den Uyl hebben Nieuw Links zoveel ruimte 
gegeven dat hun invloed op de partijkoers 
dermate groot is geworden dat een anti- 
resolutie zou worden aangenomen, de po- 
larisatiegedachte 'een politieke stelling- 
name werd met het gevolg dat de partij 
nu in een situatie verkeert van een ge
kwalificeerde regeringspartij te zijn, 
maar dat niet kan zonder in strijd te 
komen met die politieke stellingname. 
D’66, en met name Gruyters, heeft de 
politieke ontwikkeling volstrekt verkeerd 
getaxeerd. Van Mierlo heeft te laat in de 
gaten gekregen dat hij met zijn aanhang 
in een gedéconfessionerende ontwikkeling 
onafhankelijk in het midden moest blijven 
zitten. Hij zou dan een kans hebben gehad 
als moderne liberalen een belangrijke 
rol te spelen en zou hij deze verkiezing 
niet hebben verloren.
De Volkspartij voor Vrijheid en Demo
cratie heeft onder Wiegels bekwame ver- 
kiezingstournee de polarisatie politiek 
van de Partij van de Arbeid overgenomen. 
Wiegel heeft zich met een stelling tegen
over de socialisten zes zetels gewonnen, 
maar daardoor zijn partij uit het midden 
- waar de liberalen in wezen horen - naar 
de conservatieve zijde van de Nederlandse 
politiek gebracht.
De verschuiving die Wiegel in het politieke 
krachtenveld heeft teweeg gebracht, heeft 
vele kiezers die meenden dat DS’70 een 
aanzet zou betekenen voor een moderne 
conservatieve partij, deze partij doen 
vergeten. Uitspraken van Drees dat hij 
weinig verschil van mening heeft met de 
PvdA op vele binnenlandse politieke vraag
stukken heeft eveneens zetelverlies ver
oorzaakt. De toekomst van DS’70 in de 
vaderlandse politiek is m.i. dan ook niet 
rooskleurig. De generaals hebben zich 
vergist!

VOORBIJ LATEN GAAN

De confessionele drie, hebben ondanks 
stuur- en contactgroep, hun kans voorbij 
laten gaan. In 1967/71 heb ik maar één 
ding als een gedrevene proberen te 
bevorderen t.w. één gezamenlijke partij. 
Het had gekund. Men heeft het niet gedurfd.

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek

Telefoon 05130-22652

Nu is het te laat! Ook in de politiek krijg 
je geen kans weer als je die voorbij 
laat gaan. De drie partijen zijn in de 
afgelopen 2 jaar weer uit elkaar gegroeid. 
De ARP is weer opdetoervande mannen
broeders. De eigen identiteit! De KVP vol
strekt verdeeld. De CHU gehalveerd en 
zoals gebruikelijk de laatste jaren politiek 
niet eensgezind. De PPR heeft hiervan 
geprofiteerd. Idealistisch kwam ze goed 
over en trok ze kiezers. Het zal blijken 
wat deze winst waard is. Ik geloof dat ze 
geen blijvers zijn in deze grootte.
Ais we deze korte zwart-wit schets be
kijken dan zien we een politiek middenveld 
wat zo verbrokkeld is dat ze geen invloed 
heeft. Progressievee en conservatieven 
hebben de polarisatiestrijd gestreden 
waarbij de progressievee en passant ook 
nog het huidige midden in de ban hebben 
gedaan!
Op het moment van schrijven van dit arti
kel doet de informateur pogingen na te 
gaan of een 5 partijen kabinet tot de 
mogelijkheden gerekend kan worden. Ik 
geloof er niets van. (Misschien heb ik 
ongelijk gekregen als u dit leest.) Een 
herstel van de huidige 4? Dat zou de 
Katholieke Volkspartij in ernstige moei
lijkheden brengen want het is duidelijk 
dat de KVP géén homogene politieke partij 
is. Het clericale gezag is verdwenen. Het 
Katholicisme is onvoldoende voor een 
partij politiek standpunt. Sterker nog, 
hei confessionele bindmiddel dat zo lang 
de partijen van de drie heeft bijeen
gehouden functioneert alleen nog bij de 
AR. Ook bij de CHU is die binding sterk 
aangetast.
Met respect voor beider opvatting, maar 
Huijsen en Beernink in één partij is daar 
het bewijs van.

DUIDELIJKE BESLISSING

Als wij in 1973 ons in de CHU bezinnen 
over de koers dan kan dat pas wanneer 
er in een paar zaken een duidelijke be
slissing wordt genomen. Op de Unieraad 
in 1971 in Rotterdam heb ik gezegd dat 
we een politieke partij zullen moeten 
worden met een levensbeschouwelijk ac
cent. Tot nu toe heeft de CH daarvoor 
niet gekozen. We zijn nog steeds een 
geestesstroming met een steeds ondui
delijker politiek accent. In besturen pro
beren we een samenstelling te creëren 
die een getrouwe afspiegeling is van die 
geestesstroming en letten niet op de 
politieke aspecten.
Samenwerking met KVP en AR uitmondend 
in één partij schept eenzelfde situatie 
als we niet tegelijkertijd - of beter nog

vóór die tijd - een duidelijke politieke 
stelling nemen. Ik heb in de afgelopen 
jaren vast in die éne partij geloofd, ik 
heb nu op een afstand de zaak bekijkende 
dat geloof verloren.
De aanspreekbaarheid van het Evangelie 
was een middel geweest om de partijen 
tot elkaar te brengen. De aanspreekbaar
heid is wel gebleven maar het is in de 
huidige politieke discussie geen voldoende 
bindmiddel meer voor een éénsgezinde 
politiek. We zullen moeten erkennen dat 
we in de CH over een aantal politieke 
zaken verschillend denken en elkaar zelfs 
openlijk bestrijden (Centrum Gespreks
groep!). Als we die discussie tot het 
einde doorvoeren dan is het heel waar
schijnlijk dat we het niet eens kunnen 
worden, dat onze wegen uit elkaar gaan. 
Dat moet niet betekenen dat diegenen, 
die het eerst met die discussie ophouden 
een nieuwe partij gaan oprichten zoals 
de C.H.J.0. nu overweegt, want ook dat 
is een heilloze weg. We hebben ook dat 
al een keer gehad! (PPR!) Als we ons 
bezinnen in 1973 dan is de eerste vraag 
die we onszelf moeten stellen: ,,Kunnen 
we de CH handhaven zoals ze nu functio
neert?’ ’
Als dat antwoord ontkennend is dan is de 
vraag aan de orde: ,,Bij wie moeten we 
aansluiting zoeken?”  Ik ben er van over
tuigd dat in onze Unie daarop door vele 
leden een verschillend antwoord wordt 
gegeven. (W. D. de Jong uit Zuidhorn 
zegt geen samenwerking met de KVP. 
Hoofdredacteur Bol zegt met de KVP en 
de AR één partij. Koos Huijsen wil een 
open CDVP. Richter wil alleen de oude 
CH handhaven.)
Toch zal die discussie moeten plaats
vinden. Het is dan zeer waarschijnlijk 
dat verschillende stromingen in onze CHU 
politieke affiniteit ontdekken met anderen 
in andere politieke partijen.
Laten we ons niet vergissen dat wij 
alleen de partij zouden zijn die in deze 
moeilijke discussie zit. Die is er in de 
KVP, maar ook in de PvdA en in D’66! 
Die komt ook in de PPR en in DS’70.

Er is behalve de conclusie dat de politieke 
situatie in Nederland chaotisch is, een 
andere te trekken t.w. dat de politieke 
partijen versleten zijn voor ze zijn op
gericht en waarschijnlijk de chaos nog 
groter moet worden voor iedereen bereid 
is voor een totale heroriëntatie.
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Europese Christen-democratie
In Rome zetelt een kleine, min of meer 
coördinerende organisatie: De Europese 
Unie van christen-democraten.
De meeste christelijke of christen-demo- 
cratische partijen in Europa zijn daarvan 
lid. Wie denkt, dat deze Unie een soort 
partij-organisatie is of een navenante rol 
zou vervullen heeft ’t mis.
Het is een volkomen machteloze organi
satie. De veronderstelling dat de Socia
listische Internationale meer betekent lijkt 
aanvaardbaar.

Méér politieke eenheid en kracht is te 
vinden in de christen-democratische frac
tie van het Europees Parlement. 'De leden 
daarvan worden aangewezen uit de leden 
van de nationale parlementen. Ook hier 
kan men echter niet spreken van een 
machtscentrum op Europees niveau, waar 
een christen-democratische strategie 
wordt ontworpen en uitgevoerd.
Er zijn mensen, die als oplossing voor 
dit gebrek de vorming van Europese 
partijen voorstaan. Maar zolang Europa 
geen politieke eenheid is, zal dat zeker 
niet gebeuren. De nationale grenzen func
tioneren voorlopig nog als politieke gren
zen. Een boven-nationale partij ontbeert 
dientengevolge bestaansrecht. Men ziet 
dat; zelfs in Oost-Europa. Ondanks' 
’t superoverwicht van de Sowjet-Unie 
zijn de communistische partijen nationaal 
georganiseerd èn bevoegd.

Het belang van organisatie-eenheden op 
Europees niveau komt door de voort
schrijdende Europese eenwording wel 
meer naar voren. Dat geldt niet alleen 
voor politieke partijen. De vakbonden zijn 
al bezig met een Europese organisatie 
en de werkgevers hebben in Brussel hun 
UNICE. Ook de protestantse kerken heb
ben sinds kort een informatiecentrum 
in Brussel. Hoe lang kunnen de politieke 
partijen afzijdig blijven? De noodzaak van 
een politieke organisatie is voor velen 
geen urgente zaak. Zij achten het vol
doende, dat de partijleden een discussie 
met hun afgevaardigden in het Europees 
parlement kunnen aangaan. Het bezwaar 
tegen dergelijke discussies is hun oneven
wichtig karakter. De Europese parlemen
tariër is immers altijd béter geïnfor
meerd dan het normale partijlid.
Of hij kan ongestraft doen alsof. Beide 
soorten van optreden zijn gevolg van het 
ontbreken van politieke controle binnen 
de nationale politieke partijen.

Als men die controle wenselijk acht is 
de manier waarop die tot stand komt 
minder belangrijk. Het resultaat moet in 
elk geval een effectieve partijpolitieke 
koersbepaling zijn, die via participatie 
van de partijleden tot stand komt. Aan die 
koersbepaling kan het gedrag van de 
Europese parlementariër getoetst worden. 
Aangezien de nationale partijen in één

Europese fractie zijn vertegenwoordigd, 
mogen deze partijen deze koersbepaling 
niet meer geïsoleerd voor hun rekening 
nemen.
Er zal een begin moeten komen van een 
Europese partij-politieke (christen
democratische) organisatie die - zich 
voorlopig beperkend tot Atlantische-, Eu
ropese-, Oost-West- en ontwikkelings- 
samenwerkingsonderwerpen - doeleinden 
en middelen formuleert, waarachter de 
nationale partijen zich (kunnen) opstellen. 
Het meest operationeel zou zijn, wanneer 
de partijbesturen in elk land uit hun 
midden hiervoor een aparte functionaris 
aanwijzen, die gesteund wordt door een 
aparte politieke commissie, tian die com
missie is de Europese parlementariër 
niet meer dan adviserend lid.

Deze specifieke Europese partijfunctio
narissen komen regelmatig bij elkaar. 
Het voorzitterschap zou kunnen rouleren. 
De secretaris dient in Brussel een bureau 
op te zetten, dat onder zijn dagelijkse 
leiding een interne voorlichtende functie 
vervult, alsmede de opdracht heeft onder
zoek te verrichten en programmatische 
opstellingen.voor'te bereiden.

Mits sterk bemand zou hieruit een Euro
pees politiek machtscentrum van christen
democratische huize kunnen groeien, 
waardoor doeltreffende controle en beïn
vloeding mogelijk wordt.



VRIJDAG 19 JANUARI 1973.

DE KABINETSCRISIS door dts. A. D. W. Tïlanus

EXTRA-PARLEMENTAIR KABINET 
THANS DE BESTE OPLjOSSING
Kabinetsinformateur Ruppert gaat de vor
ming van een extra-parlementair kabinet 
onderzoeken. In de huidige fase van de 
informatie is dit de beste oplossing.

Het is namelijk onmogelijk gebleken een 
kabinet te formeren dat op een parle
mentaire meerderheid mag rekenen. In 
dit verband is in de pers veelvuldig ge
sproken over een pat-stelling van de 
partijen. Deze situatie is ontstaan, ener
zijds door de polarisatie; anderzijds door 
de opnieuw gebleken tegenstellingen tussen 
de partners van het oude vijf-partijen 
kabinet.

STEUN AAN LINKS
MINDERHEIDSKABINET?

De verwoestende werking van de polari
satie op het parlementaire stelsel is 
vooral gebleken in de eerste fase van 
de informatie. De ,,linkse drie”  (PvdA, 
D’66, PPR) zijn in hun taktiek van,,alleen 
afspraken vooraf”  volledig verstrikt ge
raakt. Het gevolg hiervan was dat DenUyl 
geen serieuze onderhandelingen met An- 
driessen kon voeren. Den Uyl kon weinig 
anders doen dan welwillende steun vragen 
voor zijn links minderheidskabinet. Na 
een gesprek met Biesheuvel en mij heeft 
Andriessen de rol van ,,bij wagen van de 
linkse drie”  terecht afgewezen.

Enigszins honend heeft Den Uyl toen ge
zegd dat de confessionele partijen weer 
geen keuze wilden maken. Voor zover dit 
de CHU aangaat vergist hij zich echter. 
Wij hebben zowel voor als na de verkie
zingen gepleit voor de vorming van een 
meerderheidskabinet.

Welwillende steun aan een links minder- 
heidskabinet-Den Uyl - zonder onderhan
delingen over het program en de perso
nele samenstelling van dat kabinet - zou 
ons hebben gedegradeerd tot,,houthakkers 
en waterputters”  van Den Uyl.
Die rol wenst de CHU niet op zich te 
nemen.

VIJF-PARTIJEN KABINET?

De informateur heeft vervolgens onder
zocht of herstel van het parlementair 
vijf-partijen kabinet van KVP, VVD, ARP, 
CHU en DS’70 mogelijk was.
Uit de antwoorden van de vijf fraktie- 
voorzifters kwam dr. Ruppert tot een 
negatieve conclusie. Er bleken belang
rijke verschillen te bestaan, met name 
tussen de ARP en DS’70 over de inflatie- 
bestrijding.
Voorts werd duidelijk dat dit kabinet 
niet zou kunnen rekenen op de steun van 
alle 76 leden van de vijf frakties.

Ik wil hier nog eens nadrukkelijk onder
strepen dat de hele CHU-fractie zich 
positief tegenover herstel van het vijf- 
partijen kabinet heeft opgesteld. In mijn 
brief, van 10 januari, aan de heer Ruppert 
heb ik gewezen op een aantal onderwerpen 
waarover nader overleg gevoerd zou moe
ten worden. Maar de vraag van de infor
mateur of hij bij een vijf-partijen kabinet 
op de CHU mocht rekenen, werd door ons 
unaniem met ja beantwoord.

EXTRA-PARLEMENTAIR

Nu zal dr. Ruppert nagaan of een extra
parlementair kabinet gevormd kan worden. 
Wij achten dit een logisch vervolg van 
de informatie.
De informateur wilde, toen hij een nega
tieve conclusie trok inzake het vijf- 
partijen kabinet, nagaan of een vier- 
partijen minderheidskabinet van KVP, 
VVD, ARP en CHU kon worden gefor
meerd.

Alle vier betrokken fraktieleiders gaven 
er echter de voorkeur aan thans te bezien 
of een extra-parlementair kabinet kans 
van slagen heeft.
Namens de CHU-fratie heb ik daarvoor 
de volgende argumenten aangevoerd.

Een parlementair vierpartijen-minder- 
heidskabinet kan slechts rekenen op 70 
van de 150 Kamerzetels. Een extra- 
parlementair-kabinet heeft in beginsel 
meer mogelijkheden om in de Kamer 
steun te verwerven. Zo ’n kabinet staat 
veel losser ten opzichte van de frakties 
dan een parlementair kabinet. Wanneer 
een extra-parlementair kabinet ministers

uit meerdere partijen heeft, wordt de 
kans op wisselende meerderheden in de 
Kamer groter dan bij een parlementair 
minderheidskabinet. .

Een tweede argument is de moeilijke situa
tie waarin ons land zich bevindt. Met 
name de voortwoekerende inflatie is een 
kwaad waar alle Nederlanders onder lij
den.
Elk kabinet - van welke signatuur ook - 
wordt geconfronteerd met de autonome 
stijging van de overheidsuitgaven. Deze 
stijging bedraagt vermoedelijk minstens 
twee en een half miljard. Daarnaast wordt

de autonome toename van de belasting
inkomsten geschat op ongeveer 500 mil
joen. Zonder dat er nog maar iets gebeurt, 
wordt elk kabinet dus geconfronteerd met 
een gat in de begroting van ongeveer 
twee miljard.
leder kabinet staat daarbij voor de keus: 
drastisch bezuinigen dan wel een dras
tische verhoging van de belastingen; dan 
weL een combinatie zoeken van beide 
maatregelen. Dit probleem vraagt een 
zo eensgezind mogelijke aanpak.
Daarom is totstandkoming van een kabinet 
gewenst dat op de grootst mogelijke 
steun van het parlement mag rekenen.

De partijpolitieke tegenstellingen zijn na 
de jongste verkiezingen zodanig ver-, 
scherpt dat onze regeerkracht ten 
onder dreigt te gaan. Uiteindelijk kan 
hierdoor zelfs de parlementaire denio- 
cratie vernietigd worden. Wij gaan in de 
politiek door een dal van moeilijkheden.

Deze situatie eist grote verantwoorde
lijkheid. Zowel van alle volksvertegen
woordigers, als van de personen die voor 
een ministerspost in het extra-parlemen
tair kabinet gevraagd zullen worden, 
wanneer hiertoe een forrnatie-opdracht 
wordt verstrekt.

Bij de (in)-formatie van een extra parle
mentair kabinet spelen als regel de 
frakties een minder belangrijke rol dan 
bij de vorming van een parlementair 
kabinet.

Voor zover het van ons afhangt zal de 
CHU het uiterste doen om het onderzoek 
van de heer Ruppert naar de vorming 
van een extra-parlementair kabinet te 
doen slagen.

15 januari 1973. 

Den Haag Tilanus

CHU-FRACTIE ZEI GEEN ONVOORWAARDELIJK 

„JA” TEGEN 5-PARTIJENKABINET
Kabinetsinformateur dr. M. Ruppert heeft 
in de achterliggende fasen van zijn werk
zaamheden de fractievoorzitters c.q. de 
fracties hun inzichten en standpunten 
steeds schriftelijk laten vastleggen. 
Vorige week was dit het geval na het 
beëindigen van de besprekingen over de 
mogelijkheid van de vorming van een 
vijf-partijenkabinet van KVP, VVD, ARP, 
CHU en DS’70.
Aan de vijf fracties was gevraagd dr. Rup
pert te laten weten of zij bereid waren, 
op basis van het besprokene met de 
fractievoorzitters Andriessen (KVP), 
Wiegel (VVD), Biesheuvel (ARP), Tilanus 
(CHU) en Berger (DS’70), verder mee 
te werken aan het onderzoek.

De brief, welke drs. A. D. W. Tilanus 
namens de christelijk-historische Tweede- 
Kamerfractie schreef, volgt hieronder. 
Uit de brief blijkt duidelijk, dat de fractie 
niet onvoorwaardelijk ,,ja”  heeft gezegd.

Op een persconferentie, welke kabi
netsinformateur dr. Ruppert hield 
nadat hij de brieven gepubliceerd 
had en daarvan in publiciteitsmedia 
melding was gemaakt, zei hij het 
gevoel te hebben, dat de brief van 
drs. Tilanus ,,in de pers niet goed 
is overgekomen” .
,,Er is iets te gemakkelijk in de 
kranten gezegd, dat de CHU het vijf- 
partijenkabinet steunt,”  aldus dr. 
Ruppert. ,,Als je de brief goed leest, 
dan kom je tot andere conclusies.”

VOORBEHOUD

Dr. Ruppert wees op de persconferentie 
de journalisten er op, dat de CHU-fractie 
een aantal voorbehouden maakte. ,,Wat 
het inflatie-beleid betreft zegt de fractie, 
dat er tussen de vijf fracties nog verder 
gepraat moet worden. Over het inkomens
beleid zal volgens de CHU verder gepraat 
moeten worden als een der partners 
anders denkt over het ingrijpen van de 
overheid. Met betrekking tot het kies
stelsel wordt gezegd dat als een andere 
fractie zich blijft verzetten tegen wij
zigingen de CHU ernstige bezwaren heeft. 
Aantasting van het abortus-akkoord acht 
de christelijk-historische fractie niet aan
vaardbaar. En zo zijn er nog enkele belang
rijke uitspraken,”  aldus dr. Ruppert over 
de brief van drs. Tilanus.

DE BRIEF

Drs. Tilanus schreef namens zijn fractie 
het volgende:

,,Hierbij moge ik u antwoord geven op de 
vragen, door u gesteld aan het eind van 
het overleg met de fractievoorzitters van 
KVP, VVD, ARP, DS’70 en CHU op 9 
januari 1973. Ik wil beginnen met het 
weergeven van het standpunt van mijn 
fractie betreffende een aantal punten, 
waarvan u in het overleg geconstateerd 
hebt, dat er nog geen overeenstemming 
bestaat.

1. Anti-inflatiebeleid. -Gezien de ernst 
van de situatie, op dit moment zowel 
ten aanzien van de inflatie als ten 
aanzien van de regeerbaarheid van 
ons land achten wij het noodzakelijk 
te trachten tot overeenstemming te 
komen en menen wij dat de kans 
daartoe bij verdergaande onderhan
delingen niet uitgesloten moet worden 
geacht.
Homogeniteit op dit punt binnen het 
kabinet achten wij van de grootste 
betekenis.

2. Inkomensbeleid. -Wij zouden willen 
vasthouden aan de tekst van het ac- 
coord-Steenkamp en achten een spoe
dig SER-advies van belang. Mocht 
bij verdere onderhandelingen blijken, 
dat een van de partners iedere taak 
van de overheid om een doelbewust 
inkomensbeleid te voeren, ook los 
van een anti-inflatiebeleid, zou afwij
zen, dan zou dit voor onze fractie 
een punt van nader beraad moeten 
zijn.

3. Belasting- en premiedruk. -Gezien 
de te verwachten budgettaire moeilijk
heden zal een aanvankelijke belasting- 
drukverzwaring van ten hoogste 0,5% 
onvermijdelijk blijken te zijn. Daarbij 
zal toch al aanzienlijk gesnoeid moe
ten worden in de overheidsuitgaven. 
In een algemene clausule zou de wil 
tot uitdrukking moeten worden gebracht 
op termijn tot afzwakking van dit 
percentage te komen.
Voor wat de premiedruk betreft zouden 
wij willen uitgaan van een maximale 
verhoging van gemiddeld 0,75% per 
jaar. Wij sluiten de mogelijkheid niet 
uit dat bij verder onderhandelen over
eenstemming wordt bereikt in het pers - 
pectief van beperking van de groei van 
de premiedruk, mede als gevolg van 
een herwaardering van het sociale 
zekerheidspakket.

4. Misbruik sociale verzekeringen. -M et' 
verwijzing naar mijn brief van 29 de
cember 1972 bepleiten wij een kri
tische beoordeling van uitkeringen en 
verstrekkingen, mede in verband met 
het oneigenlijk gebruik.
Uiteraard achten wij het juist, dat 
misbruik, zowel op dit terrein als ook 
op het terrein van de belastingen als 
op ieder ander terrein, wordt tegen
gegaan. De vraag of dit moet worden 
opgenomen in een accoord kan alleen 
beantwoord worden in het licht van 
wat verder ten aanzien van de sociale 
verzekeringen wordt opgenomen.

5. Kiesstelsel. '-W ij zijn van oordeel, 
dat er met betrekking tot het kies
stelsel verbeteringen mogelijk en wen
selijk zijn. Mocht een van de partners 
iedere vorm van wijziging ónmogelijk 
maken dan zou dit bij onze fractie 
zeer ernstige bezwaren ontmoeten.

6. Ontwikkelingssamenwerking. -Wij wil
len vasthouden aan de doelstelling om 
in 1975 0,7 procent van het bruto 
nationaal produkt te bereiken.

7. Defensie. -Wij hebben geen prin
cipiële voorkeur voor een percentage. 
Beschikbaar moet komen wat bij de 
uitwerking van het rapport vanRijkce- 
vorsel nodig blijkt te zijn voor een 
efficiënt defensie-apparaat en wat mo
gelijk is in het kader van de rijks
begroting.

8. Abortus. -Amenderingen van het wets
ontwerp Stuyt/Van Agt, die het be
ginsel zouden aantasten, dat abortus 
alleen aanvaardbaar is wanneer na 
medisch sociale indicatie het licha
melijk of geestelijk welzijn van de 
vrouw ernstig wordt bedreigd, zijn 
voor ons onaanvaardbaar en dienen 
door geen van de partners te worden 
gesteund.

9. Preventie Milieubeleid. -Met ver
wijzing naar onze brief van 29 de
cember 1972 menen wij dat zoveel 
mogelijk vastgelegde normen moeten 
worden gehanteerd bij het industriële 
vestigingsbeleid en de goedkeuringen 
daarvoor. Een actief optreden zonder 
vooraf vastgelegde normen willen wij 

'voor bepaalde gevallen niet uitsluiten.

De vraag of onze fractie bereid is en 
gelet op het besprokene het mogelijk 
acht verantwoordelijkheid te aanvaarden 
voor een parlementair meerderheidska
binet van de vijf partners beantwoord ik 
met inachtneming van bovenstaande pun
ten met: Ja.

Uw tweede vraag, op hoeveel zetels mag' 
worden gerekend, beantwoord ik met: 
Op de gehele fractie.

Gezien het antwoord op deze twee vragen 
komt uw laatste vraag niet voor beant
woording in aanmerking.”

Tot zover de brief van drs. Tilanus aan 
kabinetsinformateur dr. Ruppert over het 
standpunt van de christelijk-historische 
Tweede-Kamerfractie ten aanzien van 
het vijf-partijenkabinet. In de laatste 
alinea van zijn brief doelt drs. Tilanus 
op de vraag hoe de CHU-fractie staat 
tegenover een vier-partijenkabinet, een 
kabinet dat steunt op KVP, VVD, ARP en 
CHU.

H. Lokkerbol
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IN DE CHU IS FUNDAMENTELE DISCUSSIE NOODZAKELIJK
door drs. A. M . de Boo, oud-lid tweede kamer voor CHU
Eind november vorig jaar hebben de kie
zers ons de rekening -gepresenteerd, die 
we verdienden. Op de ARP na, die dank 
zij een gespierde achterban en een eer
lijke verdediging van het gevoerde rege
ringsbeleid een zeteltje winst boekte, 
hebben de kiezers met name de KVP er 
de CHU op de slachtbank gelegd. We 
constateren intussen dat ook DS’70 en 
D’ 66 - de één gering, de ander beduidend 
meer - niet aan de scherfwerking van de 
polarisatie zijn ontkomen. Voor DS’70 
gold bovendien nog de ongunstige om
standigheid, dat deze partij nu niet meer 
op een ,,nieuwheidseffect”  kon rekenen. 
Vooral bij de KVP. en de CHU is de 
electorale dreun wel heel hard aangeko
men. De KVP verloor acht zetels, die 
wegsplinterden naar PvdA, VVD, PPR 
en RKPN. De CHU smeet eenderde van 
zijn aanhang weg naar voornamelijk VVD, 
ARP, DS’ 70 en in veel mindere mate de 
PvdA.

Nu kan Unievoorzitter Van Verschuer zich 
blijkens De Nederlander van 15 decem
ber wel afvragen of het zin heeft de af
gang van de Unie mede te verklaren uit 
de interne gang van zaken in de laatste 
helft van het vorig jaar, ik ben van 
mening dat dit juist wel moet gebeuren. 
Ten eerste om een duidelijk inzicht te 
krijgen in onze wezenlijke problemen en 
ten tweede om vast te stellen waar de 
leiding van de Unie heeft gefaald.
Ik zou het intussen eleganter hebben ge
vonden wanneer het bestuur ook ruiterlijk 
zijn beleid ter discussie zou hebben ge
steld. Maar dat terzijde. Laten we pro
beren de zaken nog eens op een rijtje te 
zetten.
Het was te voorspellen dat de confessionele 
partijen in een structureel uiterst moei
lijke electorale positie zouden komen. 
De ontzuiling in onze maatschappij is 
namelijk geen verschijnsel van het laatste 
jaar. Bovendien kon iedereen op zijn 
vingers natellen dat de eenmalige extra 
toeloop van jonge kiezers op onevenredige 
wijze aan de niet-confessionele partijen 
ten goede zouden komen.
De dieper liggende oorzaak van deze 
trend is terug te voeren tot de steeds 
verder verschralende identiteit van de 
christelijke partijen.
Deze christelijke partijen hebben daar 
zelf schuld aan. Immers, te vaak heeft 
men bij KVP en CHU met de gedachte 
gespeeld om reeds voor de verkiezingen 
afspraken te maken met de PvdA.

OPGEMERKT

Het coquetteren met deze gedachte, die 
ons in feite door de PvdA is opgedrongen, 
is voor het grote publiek niet onopgemerkt 
gebleven. Integendeel.
Maar ik houd nog altijd staande' dat een 
confessionele partij, die zich vóór de 
verkiezingen tot zo ’n keuze laat verleiden, 
of haar op zijn minst niet ten principale 
afwijst, impliciet toegeeft dat zij voor 
het vaststellen van eigen politieke kleur 
een andere groep nodig heeft.
Anders gezegd: als je als confessioneel 
niet de keiharde pretentie hebt een eigen 
beleid voor te staan, dan leg je willens 
en wetens het hoofd in de electorale 
strop, die nu zo langzamerhand steeds 
vaster wordt aangetrokken. Al is het ook 
deze keer niet tot feitelijke afspraken 
gekomen, het idee alleen al is fnuikend 
voor het beeld van een confessionele 
partij.
Het is spijtig te moeten constateren dat 
juist in een structureel zo ongunstig 
klimaat als bij de jongste verkiezingen, 
de Unie zelf er toe heeft bijgedragen 
haar positie te ondergraven.
Er zijn grove politieke beoordelingsfouten 
gemaakt. Zo is men in een veel te vroeg 
stadium van de voorbereiding op de ver
kiezingen er van uitgegaan dat er wel 
eens met de PvdA geregeerd zou móéten 
worden. Een veronderstelling die geheel 
en al voorbij ging aan de ontwikkelingen 
in de PvdA zelf. Dit betekende een bereid
heid tot een koerswijziging, die noch 
mentaal noch politiek door het overgrote 
deel van de CH-achterban werd begrepen. 
Immers, juist in die dagen had Den Uyl, 
toen nog dromend van een socialistisch- 
confessioneel akkoord, de vleiende woor
den gesproken dat hij in een kabinet 
desnoods de CHU als ballast wel wilde 
meenemen.
Maar bovendien - en dat is belangrijken - 
liad de CHU de ’ kabipetten De Jong en 
Biesheuvel haar volle steun gegeven. 
Welnu, de leiding van de CHU had konse- 
kwenter moeten zijn. Het is onwaarachtig 
en onverstandig om althans de schijn 
te wekken een politieke koerswijziging te 
accepteren die de CHU-kiezers grosso 
modo per sé niet wensten.
Als men werkelijk had willen luisterer.

naar wat er leefde bij de doorsnee CH- 
kiezer, dan had men het kunnen weten. 
Dat zou verstandig geweest zijn, want 
een bestuur dat springen wil, moet wel 
eens even zijn polstok meten.

VERZIEKT

Naast een foutieve beoordeling van po
litieke situatie in ons land heeft de Unie 
niet nagelaten om ook op andere wijze 
haar imago te verzieken.
In tegenstelling tot elke andere serieuze 
partij in ons land meende het dagelijks 
bestuur te moeten voorstellen de samen
stelling van de kamerfractie ingrijpend 
te wijzigen.
Een advies tot wijziging streek velen in 
de Unie terecht tegen de haren in. Men 
vond het bij tussentijdse verkiezingen 
niet nodig. Het afvoeren van doorgaans 
zwaar gesteunde kandidaten in de regio 
heeft juist daar kwaad bloed gezet. Ook 
dit had men van te voren kunnen weten. 
Negatieve publiciteit bleef ook na dit 
incident niet uit en het resultaat was dat 
het bestuur gedeeltelijk op zijn voor
nemens terug kwam en enkele eerst niet 
geaccepteerde kandidaten toeliet.
Een vice-voorzitter . en een lid van het 
dagelijks bestuur verlieten de bestuurs- 
crèche en lieten dat weten ook.
Het kwaad was intussen geschied, want 
heel Nederland was op de hoogte.
Niemand van de buitenwacht heeft boven
dien begrepen waarom op de lijst van de 
CHU Udink en Van Veen ontbraken. Twee 
uiterst bekwame bewindslieden, die vol
gens de logica van het gezonde verstand, 
niet hadden mogen ontbreken.
Laat ik - om het fijn te houden - slechts 
vast stellen dat het Uniebestuur onvol
doende actief is geweest om deze minis
ters voor de lijst vast te houden.
Wie dit allemaal op zich in laat werken 
moet concluderen dat de CHU hard op 
weg is de slechtst geleide partij van het 
Noordlijk Halfrond te worden. De goede 
functionarissen uiteraard niet te na ge
sproken. In dit spel van fundamentele 
vergissingen deed het er niet zo veel 
meer toe wat voor campagne we voer
den. En die campagne is qua inzet niet 
slecht geweest. Er is knalhard gewerkt 
met de record-verkiezingspot van200.000 
gulden; dat is ongeveer 6 gulden per 
verdwenen kiezer. Het enige wat ontbrak 
was een overheersend thema, waaruit 
had kunnen blijken dat men werkelijk 
stond voor het in de afgelopen jaren ge
voerde beleid en daarin dan ook geen 
verandering zou willen brengen.
De Nederlandse kiezer heeft op 29 no
vember j.1. over al dit gestuntel een 
oordeel geveld. De CHU verloor in ab
solute cijfers beduidend en in relatieve 
cijfers wellicht beslissend. Zeven zetels 
in een parlement van 150 is heel gering. 
Al is het een geluk bij een ongeluk dat 
de thans zittende fractie meer de lading 
van de Unie dekt, dan het lijstje dat het 
bestuur oorspronkelijk in het hoofd had. 
Maar toch, met zeven zetels is de enige 
reële vraag of er van de CHU, alleen of 
in samenwerking met anderen überhaupt 
nog wat te maken valt?

MOGELIJKHEDEN

Laten we enkele mogelijkheden wat nader 
bekijken.

1. Men kan uit de verkiezingsuitslag con
cluderen dat het hamei*en op het thema 
van de christen-democratische samen
werking noch voor de KVP, noch voor de 
CHU een electoraal succes is geworden. 
Op grond daarvan zullen sommigen zeggen 
dat het beter is om terug te vallen op de 
traditionele eigenheid van de CHU en als 
volstrekt zelfstandige partij verder voort 
te gaan.
Ik erken graag dat dit een reële mogelijk
heid is. De vraag is echter of deze weg 
wel zo aantrekkelijk is. De CHU heeft 
ongetwijfeld ook een vaste kern, die na 
nog enkele slijtageslagen zal overblijven. 
Persoonlijk schat ik die op vier zetels, 
waarbij nog moet worden aangetekend dat 
het electoraat dat deze vier op de been 
houdt natuurlijk ook aan het proces van 
vergrijzing niet kan ontkomen. Maar toe
gegeven, een volledig zelfstandige Unie 
kan het nog wel een poosje uithouden, 
juist omdat het effect van de eenmalige 
extra toeloop van jonge kiezers een vol
gende keer zich niet voordoet.

2. De CHU heeft zich de laatste vier a 
vijf jaar opgeworpen als een ware kam
pioen van de samenwerking van KVP, ARP 
en CHU.
Persoonlijk heb ik altijd voor de volle 
honderd procent achter dit streven ge
staan. Ik geloof nog altijd dat een of andere 
vorm van werkelijk tastbare samenwer

king, mits tijdig tot stand gekomen, van 
grote betekenis had kunnen zijn voor de 
Nederlandse politiek. Ik heb er namelijk 
altijd op gerekend dat een dergelijke 
christen-democratische groepering een 
politieke werkelijkheid zou worden met een 
eigen inzicht en niet balancerend op een 
wisselend lonken naar deze of gene andere 
partij.
Het is allemaal niet zo gegaan en de vraag 
is of we na de jongste verkiezingen op de
zelfde wijze moeten verder werken. De 
gedachte van de samenwerking heeft bij het 
publiek op zijn zachtst gezegd nauwelijks 
respons gevonden. Immers, KVP en CHU, 
die er het hardst voor hebben gewerkt, 
hebben dit aan de uitslagen niet kunnen 
merken. En als ik mij niet vergis wordt 
bij de KVP de roep om maar liever door 
te gaan in de vorm van een open volkspartij 
steeds groter. Daarnaast staat dan de ARP, 
waarvan moet worden afgewacht of zij 
eenmaal echt de grote stap zullen wagen. 
Maar de alles beheersende vraag is of een 
dergelijke partij in het licht van de ver
kiezingsuitslag nog wel werkelijk politie
ke zin heeft. En daarmee zijn we dan aan
geland bij het vraagstuk van de polarisatie 
en de ontzuiling, waarmee een derde optie 
samenhangt.
3. Zowel het proces van de ontzuiling als 
dat van de polarisatie heeft zich bij de 
verkiezingen van november onloochenbaar 
doorgezet. De KVP verloor sterk in haar 
traditionele bolwerken, terwijl de CHU 
relatief juist iets meer verloor in de voor 
haar doorgaans gunstige provincies dan in 
bijvoorbeeld de Randstad.
Het is een aanwijzing en bepaald geen 
bewijs voor een doorgaande ontzuiling in 
de politiek. De vraag blijft dus of de slin
ger van de polarisatieklok ook nog weer 
eens de andere kant uit zal kunnen gaan. 
Het antwoord op deze vraag is slechts 
bepalend voor een eventueel in het leven 
te roepen ,,midden-partij” , al of niet 
opgetuigd met een of ander christen
democratisch epitheton.

DOORGAAN

Het lijkt alleszins waarschijnlijk dat de 
ontzuiling en de polarisatie die zich nu zo 
krachtig hebben doorgezet, ook in de toe
komst verder zullen doorgaan, zij het dan 
waarschijnlijk in een langzamer tempo. 
Het eerste omdat het een onderdeel is van 
een algemeen maatschappelijk-politiek 
verschijnsel en het tweede omdat het tege
moet komt aan een volksverlangen tot ver
simpeling en daardoor vergroving van de 
politieke vraagstukken. Eengang van zaken 
die we ook uit het wat grootschaliger 
buitenland allang kennen.
In dat licht moeten we ook alle discussies 
over het oprichten van nieuwe midden- 
concentraties zien.
In Nederland schijnt iedereen, die zich niet 
apart links noemt, zich in het politieke 
midden te willen nestelen. En nog wel het 
liefst links van het midden. Sommigen zelfs 
, ,met de Bijbel in de hand” .
Maar hoe laat zich dat midden eigenlijk 
denken?
Een geliefkoosde conceptie van het midden 
is een enorm veld van kiezers dat zich 
tussen PvdA en VVD bevindt. Een terrein 
waarop het waard is politieke jacht te 
maken.
Maar juist de jongste verkiezingen hebben 
aangetoond dat deze uitersten toch weer te 
gering van elkaar verwijderd zijn om een 
duidelijk middenveld af te bakenen. In
tegendeel, het zogenaamde midden begon te 
kraken en velen maakten een blijkbaar niet 
al te moeilijk overstapje naar deze polen. 
En dat maakt nu juist in de Nederlandse 
verhoudingen de waarde van dat midden
veld zo problematisch.
Voor de zuiverheid van het denken kan men 
zich het politieke midden beter voorstellen 
als een denkbeeldige lijn, die weliswaar 
nooit op basis van programma’s precies 
is vast te stellen, maar die toch wel dege
lijk bestaat bij het stemgedrag van de 
individuele kiezer. In grensgevallen, dus 
bij de wisselende kiezer, speelt die lijn een 
belangrijke rol. Hij zal zich afvragen of hij 
nog net wel aan de ene, dan wel aan de 
andere kant van de streep thuishoort. Die 
finale keuze is in hoge mate beslissend 
voor het te voeren beleid.
De vraag is daarom of de ontwikkelingen 
in ons land niet vanzelf via een duidelijker 
tweedeling, waarbij vage middenveldgroe- 
pen slechts een belangrijke functie kunnen 
vervullen in een wip-positie. En dat is ook 
niet democratisch.
Deze overwegingen voeren mij tot de 
stelling dat de CHU als derde mogelijkheid, 
bij zichzelf te rade gaat om aan de weet te 
komen aan welke kant zij staat van de 
politieke scheidslijn, of althans waar de 
waarneembare meerderheid staat. Verder 
brengen deze ontwikkelingen mij tot de 
overtuiging dat zij die ook in onze kringen

naar grotere politieke eenheden verlangen 
nu over de grenzen van de christen
democratische beperking moeten heen
kijken.
Op langere termijn kan dat voor de natio
nale politieke ontwikkeling van betekenis 
zijn, willen wij althans Skandinavische 
situaties vermijden, waar doorgaans te
genover een vrijwel gesloten blok van 
,, links ’ ’ een verbrokkeld geheel van partij - 
en staat, waarvan het gemeenschappelijk 
kenmerk is dat zij niet de socialistische 
methode willen volgen.

Daarom is in de CHU een fundamentele 
discussie noodzakelijk.
Een discussie waaruit zal moeten blijken 
wat onze politieke kleur nu werkelijk is. 
De les van deze verkiezingen is dat men 
niet kan blijven hinken op verschillende 
gedachten.
Pas wanneer we weten waar we zelf staan 
kunnen we verder werken aan grotere 
verbanden.
Tenslotte nog dit: Mijn lezers hebben er 
recht op om te weten waar ikzelf sta. 
Ik reken mijzelf tot die mensen, die gesteld 
voor de problematiek van de huidige 
Samenleving, zowel de methoden als de 
mentaliteit van het door de PvdA beheerste 
links volledig afwijzen.

Maasland A. M. de Boo

Komende

vergaderingen

Kamerkring Rotterdam
De kamerkring Rotterdam van de CHU 
houdt de jaarvergadering op dinsdagavond 
30 januari in het wijkcentrum ,,het Tref
punt”  aan de Boezemsingel 192. Na af
handeling van de huishoudelijke zaken 
spreken mr. Sj. H. Scheenstra, burge
meester van Asperen en A. van Wijn
gaarden, lid van de Rijnmondraad over 
,,Een nieuwe opstelling” .

Kiesvereniging Scherpenzeel
De christelijk-historische kiesvereniging 
te Scherpenzeel houdt op donderdagavond 
1 februari de jaarvergadering in gebouw 
Filalethes, aanvang 8 uur. Voor de pauze 
komen aan de orde de jaarverslagen, 
bestuursverkiezing en uitbreiding bestuur. 
Omstreeks 9 uur spreekt ds. S. Kooistra 
uit Rotterdam over ,,De roeping van de 
overheid en de verantwoordelijkheid van 
de burger” .

Gemeente- en provinciebestuurders
De Vereniging van christelijk-historische 
leden van gemeente- en provinciebesturen 
houdt de jaarvergadering op woensdag 28 
februari in het Jaarbeurscongrescentrum 
te Utrecht. Na afhandeling van de huis
houdelijke agenda wordt het woord gevoerd 
door dr. R. J. H. Kruisinga, de christelijk- 
historische staatssecretaris van verkeer 
en waterstaat. Aan het begin van de ver
gadering houdt de voorzitter, burgemees
ter J. Hoekstra van Nijkerk, zijn tra
ditionele jaarrede. In het, halverwege 
de maand februari verschijnende leden
contactblad ,,de Nederlander”  worden na
dere bijzonderheden over deze jaarverga
dering opgenomen.

H. L.
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DE ACTIE „VROUW 7 2 ”  NIET MISLUKT
door mevrouw H. J. Groenendijk-Bemard, bestuurslid Centrale CH-Vrouwen
De leus „Kies de partij die u wilt, maar 
stem op een vrouw!”  schijnt op het 
eerste gezicht niet veel uitgewerkt te 
hebben, want het aantal vrouwen in de 
Tweede Kamer is door de actie 
,,Vrouw ’72”  niet toegenomen.

Ds. L. H. Ruitenberg schrijft in Her
vormd Nederland van 6 januari j.1., dat 
hij de actie mislukt acht, op grond van 
het feit, dat er maar 184023 van de 
7394045 geldig uitgebrachte stemmen, dus 
maar 2,48 procent, bij een vrouw terecht 
kwamen, hoewel de helft van het kiezers
korps uit vrouwen bestaat.
Toch stemden er in 1972 tweemaal zoveel 
kiezers op een vrouw als in. 1971. Dit is 
voor mij een reden om de actie NIET 
als mislukt te beschouwen.

Niemand had de illusie, ook de initiatief
neemsters niet, dat ineens half Nederland 
op een vrouw zou gaan stemmen.
In ons land is men sinds jaar en dag 
gewend om op no. 1 of hoogstens no. 2 
te stemmen en dat gaat er zo maar niet 
uit.
In elke partij, die een vrouw op de lijst 
had, is deze actie toch wel aangeslagen. 
In 1972 stemden er bij de CHU 7112 
kiezers op een vrouw, in 1971 maar 3230. 
Bij de ARP 9027 in 1972 tegen 3491 in 
1971. Bij de KVP 25084 in 1972 tegen 
15860 in 1971.

Zelfs bij het GPV stemden er 266 op een 
vrouw, tegen 52 in 1971.
Wel een teken, dat men verder is gaan 
kijken dan no. 1 en 2, want bij veel 
kandidatenlijsten moest men goed zoeken 
om een vrouw te vinden.
Deze actie zou zeer zeker een beter 
resultaat opgeleverd hebben, indien men 
vóór de kandidaatstelling van start had 
kunnen gaan. Dit was echter onmogelijk, 
vanwege de plotselinge kabinetscrisis.

die bovendien nog in de zomervakantie 
viel. Nu kon men de kiezers en kiezeressen 
alleen opwekken om op een vrouw te 
stemmen, wat in sommige gevallen ver
rassende resultaten gaf, b.v. 30.000 stem
men op mej. mr. mr. Anneke Goudsmit 
(D’66), 14.379 stemmen op mevrouw Haya 
van Someren (VVD) en op onze eigen CHU- 
kandidate mevrouw ir. N. C. de Ruiter 
5941 stemmen.
Dat is niet zo weinig, als men bedenkt, ■ 
dat zij op no. 11 stond en dat er bovendien
45.000 mensen minder op.de CHU stem
den. Ook had zij verreweg het hoogste 
aantal voorkeurstemmen van de gehele 
CH-lijst.
Daarom vindt de Centrale van CH-vrouwen 
dan ook niet, dat haar voorkeuractie voor 
mevrouw De Ruiter mislukt is.

Het is alleen zeer jammer, dat deze 
bekwame vrouw nu niet langer deel uit
maakt van de CH-fractie, zodat er voor 
het eerst na een periode van 50 jaar geen 
CH-vrouw meer zitting heeft in de Tweede 
Kamer.
Niet alleen de Centrale van CH-vrouwen 
is hierdoor geschokt, ook de Europese 
Vrouwen Unie heeft van haar teleurstel
ling blijk gegeven in een brief aan het 
bestuur van de CHU, waarin zij nog eens 
wijst op de deskundigheid en kwaliteiten 
van mevrouw De Ruiter.

Toch zullen wij door moeten gaan met 
de vrouwen er op te wijzen welke verant
woordelijkheid zij nog hebben. Over de 
manier waarop dit moet gebeuren houdt

de Centrale van CH-vrouwen momenteel 
een enquête onder haar leden.
Wij moeten met ons allen attent blijven 
op de bekwame vrouwen binnen onze CHU.' 
Zij zullen straks onze kandidaten moeten 
zijn bij de verkiezingen voor de provin
ciale staten en de gemeenteraden in 1974 
en dan is het ónze taak om deze vrouwen 
op een verkiesbare plaats te zetten op 
de diverse kandidatenlijsten. Pas dan 
zullen we kunnen spreken van een even
redige vertegenwoordiging, als de 
bekwame vrouw -  evenals de bekwame 
man -  gelijke kansen krijgt om gekozen 
te worden in de vertegenwoordigende 
lichamen.

H. J. Groenendijk-Bernard

DE VROUW EN DE POLITIEK
Op jeugdsociëteiten en politieke bijeen
komsten heb ik in de verkiezingstijd 
haast dagelijks gemerkt, dat de vrouwen 
en de meisjes politiek bewust kunnen 
zijn. Het is echter volstrekt niet zo, dat 
de interesse voor politiek er automatisch 
al is. Er zal veel gepraat moeten worden 
en het is jammer, dat er eigenlijk on
voldoende mensen zijn, die dat gesprek 
willen aanvatten. We hebben dan wel 
kranten, radio en t.v., maar er blijkt 
toch soms niet al te veel door te dringen. 
Het persoonlijke gesprek is een uitstekend 
middel. Je kunt dan meteen misverstanden 
wegnemen en ongenuanceerde uitspraken 
moduleren. Vrouwen en meisjes blijken 
over heel veel problemen standpunten te 
hebben - geen wonder, want heel veel in

ons leven slaat dadelijk terug op haar.

VEELZIJDIGE TAAK IN HET GEZIN

De vrouw is zich nog niet genoeg bewust 
van de enorme taak, die op haar rust 
in een modern gezin. De samenlevings
problemen komen in het gezin ter sprake 
of men heeft er zelf rechtstreeks mee te 
maken. De vrouw in het gezin moet deze 
problemen vanuit haar specifieke kijk 
benaderen. Het zou dan zeer positief zijn 
als de vrouw zich wat meer kan gaan 
bezighouden met de zaken, die in de 
maatschappij aan de orde zijn. Niet om 
haar gezin geheel en al te verlaten, maar 
juist ter wille van dat gezin, om de 
ruimere blik van haar echtgenoot en

kist. Het geld voor de financiering 
eruit!
Er is wel eens meer geleend dan te
ruggegeven. De laatste jaren is ge
streefd naar een evenwicht.
In 1973 is deze opzet gewijzigd.

De PTT moet f87 miljoen meer af
dragen, bovendien is er nog een be
drag van f5 miljoen te verrekenen, 
zodat er f92 miljoen afgedragen moet 
worden.

Deze bijdrage is ter verbetering van 
de zorgwekkende positie van de schat
kist, m.a.w. extra belasting per post
zegel of per telefoon.

zelfs van hun kinderen, ontstaan door 
hun participatie in werk en school, te 
kunnen delen. Het zal daarbij blijken, 
dat de vrouw een nogal nuchtere kijk 
heeft op de dingen van vandaag en dit 
zou wel eens verhelderend en verfrissend 
kunnen werken. Het is de opdracht van 
ieder mens om continue bezig te zijn. 
Voor de vrouw betekent dat de zorg voor 
het gezin, de opvoeding van de kinderen 
en het huishouden. Dit natuurlijk voor 
zover mogelijk samen met haar man. 
Zij moet zich daarbij niet isoleren, maar 
het contact met de maatschappij behouden.

Er zijn mensen, die beweren, dat de 
vrouw vrijgemaakt moet worden uit de 
banden, die de maatschappelijke rolverde
ling haar opiegt. Alle vrouwen móéten 
buitenshuis werken en niet duf de hele 
dag in hun gezin blijven. De echte vrij
making van de vrouw zou dan bereikt 
zijn! Afschaffing van het kapitalistische 
systeem, dat behalve vrouwen ook de 
arbeiders gevangen houdt, is de absolute 
voorwaarde om dit te bereiken.
Ik ben het daar niet mee eens. Niet dat 
ik vind, dat de vrouw wel de hele dag 
duf in haar huis moet blijven zitten. 
Zo ’n vrouw vervult haar levensopdracht 
wel erg slecht. Het is niet de bedoeling, 
dat wij als christenen duf zijn. Nee, de 
inspiratie, die wij putten uit het evangelie, 
dwingt ons actief te zijn en te blijven.

door Mieke

Boeis-Wijnberg

T. Tolman over verhogingen:

PPT „nieuwjaarsbericht” voorlopig 

voor kennisgeving aannemen
In het ,,nieuwjaarsbericht”  van de PTT 
hebben we kennis kunnen nemen van de 
traditionele aankondiging van verhoging 
van de tarieven.
Het valt niemand kwalijk te nemen als 
men de gang van zaken in dit bedrijf 
maar moeilijk kan volgen.
De volgende cijfers ter illustratie. Winst 
over 1971 f75 miljoen. In 1972 een beter 
resultaat, veel beter dan verwacht werd 
nl. f297 miljoen.
Deze mededeling zou bij de burger de 
gedachte kunnen wekken, dat de laatste 
tariefsverhogingen dus niet voor niets 
zijn geweest.
Maar nu komt het.
Er wordt naar gestreefd om het winst
cijfer in 1973 tot f500 miljoen op te 
voeren. Dus toch tariefsverhoging. 'Ver
volgens de mededeling van de directeur- 
generaal, dat de financiële situatie van 
het bedrijf verre van rooskleurig is. 
Het bedrijf maakt zich zorgen, dat de 
investeringen in gedrang komen door fi
nancieringstekorten.

Wat zijn nu de oorzaken?
Zonder volledigheid na te streven zou 
ik een drietal willen noemen:

1. De status van het bedrijf.
Nog steeds is de PTT een staatsbe
drijf. Een andere status zou dit be
drijf toegang geven tot de geldmarkt 
en in belangrijke mate de financie- 
ringsperikelen oplossen.
Het ontgaat ons, waarom de struc
tuurwijziging zo’n slepende zaak moet 
blijven. De jarenlange discussie moet 
nu snel afgerond worden.

2. De PTT is een loonintensief bedrijf. 
De tarieven bij de PTT passen zich 
aan bij de lonen.
Eén procent loonstijging betekent on
geveer een kostenstijging van f20 mil
joen.
Een vermoedelijke loonstijging van 
14% brengt de loonkosten enz. bij de 
PTT op ruim f2  miljard.

3. De kwestie van f92 miljoen.
De winst van de PTT komt indeschat-

Samenvattend kom ik voorlopig tot het 
volgende commentaar. Zolang wij in ons 
land doorgaan met hoge loonkostenstij
gingen is het een illusie te veronderstel
len, dat de tarieven gelijk kunnen blij
ven. Meer efficiëncy en vermindering 
van dienstbetoon daartegenover kunnen 
de kostenstijging binnen bepaalde per
ken houden.

Eveneens heb ik groot bezwaar tegen over
heveling van extra gelden (f92 miljoen), 
zowel incidenteel als permanent. 
Belastingheffing dient op normale wijze 
te geschieden: per belastingbiljet en niet 
per postzegel. Ook de PTT kan zich 
daardoor in verschillende opzichten uit 
de markt prijzen (schaduw PTT). Maar 
voor alles dient er duidelijkheid te ko
men waarom de status van de PTT nog 
niet gewijzigd wordt.

De PTT dient een slagvaardig beleid te 
voeren. Elke verhoging van tarieven met 
verwijzing naar grote winsten en tegelij
kertijd zuchten over investeringen werkt 
irriterend.

De overheid zal juist nu een duidelijk voor
beeld van matigiijg van kostenstijging laten 
zien.
Ons is daarvan tot nu toe te weinig ge
bleken. En daarom rest ons nu niets 
anders dan het nieuwjaarsbericht voor
lopig voor kennisgeving aan te nemen.

T. Tolman.

De vrouw moet daarvoor ook de mogelijk
heden krijgen. Bovendien moet haar be
langstelling voor de dingen buiten haar 
gezin worden aangewakkerd. 'Dat dit nodig 
is lijkt zwak, maar de verhoudingen zijn 
lange tijd zo geweest, dat de vrouw niet 
naar haar oordeel werd gevraagd. De 
vrouw heeft trouwens nog steeds een 
gemiddeld lagere opleiding dan de man. 
Maar de grotere bewustheid van de vrouw 
moet niet gaan ten koste van haar gezin; 
mijn stelling is, dat dit zal moeten ge
beuren ten behoeve van haar gezin.
Het kan haar taak in het gezin verdiepen. 
Het is niet zo, dat dit alleen bereikt kan
worden door omverwerping van het be
staande systeem. Ik geloof, dat daardoor 
te veel waarden ten onrechte verloren 
zullen gaan, afgezien nog van het feit 
of het iets uithaalt. Wel moeten we ons 
persoonlijk inzetten om de mentaliteit 
te beïnvloeden en de mogelijkheden voor 
de vrouw om deel te nemen in de samen
leving vergroten langs de weg van de 
geleidelijkheid.
In dat licht moet u ook de actie Vrouw ’72 
zien en onze voorkeursactie voor mevrouw 
ir. N. C. de Ruiter binnen de CHU, welke 
actie tijdens de recente verkiezingscam
pagne gevoerd zijn. Als er meer vrouwen 
in de Tweede Kamer komen werkt dat 
positief op de intéresse van alle vrouwen 
in Nederland.
Als er meer vrouwen in de politiek gaan, 
zou dat ook de partijen ten goede komen, 
s die mentaliteit in de CHU aanwezig?

Mieke Boers-Wijnberg
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OPNIEUW EEN BOEIENDE 
STUDIE VAN PROFESSOR

Negen november 1940. Vijfduizend leden 
van de W.A. marcheren door Amsterdam. 
De stoet op het Damrak.

Deze foto was mijn eerste confrontatie 
bij het openslaan van het vierde deel van 
„Het Koninkrijk der Nederlanden in de 
Tweede Wereldoorlog”  van prof. dr. L. 
de Jong. De auteur behandelt in deze 
studie de periode van 15 mei 1940 tot 
maart 1941. 1)

Bij het zien van de genoemde foto reali- 
-seerde ik mij dat ik op 9 november 1940

DOCTOR L  DE JONG

precies 5 weken oud was, De afstand tot 
de behandelde periode is voor mij vrij 
groot. Maar ongeacht de leeftijd waarop 
men van dit boek kennis neemt, zal voor 
allen de grondvraag vermoedelijk dezelfde 
zijn. Wat is er precies gebeurd? Wat is 
de hoofdlijn van de ontwikkeling in de 
beschreven periode van de bezetting?

Het doorzichtig maken van de gebeurte
nissen is ook de taak die De Jong zich, 
naar uit de inleiding blijkt, stelt.
Eerst achteraf kan de ontwikkeling over
zien worden. De herinnering van hen 
die de bezetting bewust hebben mee- 
gemaakt is, als gevolg van de gebrekkige 
en veelal eenzijdige voorlichting in die 
tijd, beperkt. De ervaringen zijn sterk 
individueel. Zo is het bij voorbeeld on
mogelijk om het persoonlijk ervaren van 
het ontstellend, trage tijdsverloop van de 
bezettingsjaren onder woorden te brengen, 
aldus de auteur.

Op zoek naar de hoofdlijn in de beschreven 
periode, valt vooral het culminerend ele
ment op. Na de oorlogsdagen overheerst 
bij velen een gevoel van verslagenheid en 
berusting. Na Nederland en België is ook 
Frankrijk in snel tempo overrompeld. 
Weldra zal Engeland aan de beurt komen. 
Duitsland lijkt onoverwinlijk. De spanning 
ontlaadt zich eerst nog op, in zekere zin, 
,,ludieke”  wijze op Anjerdag (29 juni 
1940). Na de voor Duitsland mislukte 
slag om Engeland neemt enerzijds de 
hoop, anderzijds de verbittering toe. Als 
de bezetter overgaat tot krachtige maat
regelen tegen de Joden in Amsterdam, 
wordt de climax bereikt: de februari
staking in 1941.
Op dat moment is het voor Seys Inquart 
en de zijnen duidelijk dat Nederland niet 
door middel van zachte drang voor het 
nationaal socialisme is te winnen. De 
bezetter gaat harder optreden. De - door 
het gedicht van Jan Campert beroemd 
geworden - achttien doden, brengen het 
offer van hun leven.

BERUSTING EN VERZET

De gebeurtenissen in de eerste maanden 
van de bezetting worden beheerst door 
de successen van het Duitse leger. Een 
gevoel dat Duitsland onoverwinlijk is 
maakt zich van het meerendeel der be
volking meester. De leidende gedachte 
wordt: ,,We moeten er van maken wat er 
van te maken valt.”
In zijn eerste rede zegt Seys Inquart 
onder meer dat de Duitsers niet zijn 
gekomen om Nederland de nationaal so
cialistische politieke overtuiging op te 
dringen. Dit vestigt bij velen de hoop 
dat er redelijk met de bezetter zal kunnen 
worden samengewerkt.
Iedereen moet daarbij persoonlijk zijn 
houding bepalen.
Boeiend is in dit verband de beschrijving 
die De Jong geeft van de secretarissen 
generaal.

Voor velen vloeide de noodgedwongen 
samenwerking met de bezetter voort uit 
de vrees dat wanneer zij weigerden hun 
plaats door NSB’ ers zou worden ingen'o- 
men. Soms speelden daarnaast andere 
motieven een rol. De schrijver wijst er 
op dat de AVRO hoopte eindelijk haar 
lang begeerde positie als nationale om
roep te kunnen waarmaken. Holdert, de 
70-jarige oprichter van Telegraaf, wenste 
ten koste van alles de krant die hij had 
grootgemaakt, te redden, aldus De Jong.

De auteur beschrijft de gevallen waarin 
men zich onder Duitse leiding liet plaat
sen met een zekere mildheid en met 

'veel begrip voor de moeilijke situatie 
waarin men zich bevond.
Opvallend is zijn oordeel over Colijn. 
De oud premier, vaak sterk bekritiseerd 
om zijn geruchtmakende brochure ,,Op de 
grcn" van tv/ee v/erelden” , komt er in 
het eindoordeel van De Jong gunstig uit.

ondernemingen, staat in deze periode het 
begin van een veelal nog individueel ge
voerd, principieel verzet tegen het Nazi
rijk. De Jong noemt onder meer de 
Geuzen-aktie; de Nieuwsbrief van Pieter 
’t Hoen (Frans Goedhart) en de rede van 
prof. Cleveringa bij het ontslag van de 
Joodse hoogleraren aan deLeidseUniver- 
siteit.
In dit verband moet ook worden gewezen 
op de waardige en krachtige houding van 
generaal Winkelman in de periode van 
15 mei tot de komst van de bezetters.

NEDERLANDSE UNIE EN NSB

Een belangrijk onderdeel van dit boek 
vormt de beschrijving van de positie van 
de NSB en de Nederlandse Unie.
De NSB hoopte op een leidende rol in 
bezet Nederland. De bezetters achtten 
deze partij hiervoor echter ongeschikt. 
Enerzijds door de grote haat die in de 
bevolking tegen de NSB bestond; ander
zijds vond men - met uitzondering van 
Rost van Tonningen - de NSB-leiding 
hiervoor Onbekwaam.

Meer hoop had Seys Inquart aanvankelijk 
gevestigd op de Nederlandse Unie. Die 
hoop bleek ijdel omdat deze partij hier
voor een volstrekt ongeschikt instrument 
was. De Jong wijst er op dat er van 
begin af aan in de Nederlandse Unie een 
aantal frikties bestond.

De bezetter wenste de Unie voor haar 
doeleinden te gebruiken. De leden van 
de Unie voelden hier niets voor. Het lid

maatschap der Unie werd door velen 
juist gezien als een protestuiting tegen 
de met Duitsland sympathiserende, ge
hate NSB.

Tenslotte miste de leiding van de Neder
landse Unie politieke ervaring. Bovendien 
was het leidende driemanschap intern 
verdeeld.
Einthoven was sterk anti-Duits; Linthorst 
Homan daarentegen wilde nauwe samen
werking met de bezetter en ook met de 
NSB. Hij verwachtte daarbij dat de Neder
landse Unie de NSB spoedig zou over
vleugelen. De Quay was binnen het drie
manschap de meer gematigde figuur, die 
iets dichter bij Einthoven stond, aldus 
dr. De Jong.

GESCHIEDSSCHRIJVING

Evenals de vorige delen van ,,Het Ko
ninkrijk der Nederlanden in de Tweede 
Wereldoorlog”  laat ook dit vierde deel, 
na lezing een goede indruk achter. De Jong 
heeft op knappe wijze zijn stof geordend. 
Hij schrijft bovendien een prettig leesbare 
stijl.

Een grondige wetenschappelijke beoor
deling van zijn werk wordt bemoeilijkt 
doordat hij in feite de enige historicus 
is, die de bronnen voor zijn studie grondig 
kent. Met name bij de verschijning van 
het eerste deel in deze serie zijn hierover 
door enkele historici een aantal kritische 
opmerkingen gemaakt. Van de overige tot 
nu toe verschenen kritiek heeft vooral de 
beschouwing van E. H. Brongers over de

slag om de Grebbelinie de aandacht ge
trokken.

De Jong heeft deze kwestie gedeeltelijk 
ondervangen door de mededeling dat alle 
kritiek op zijn werk in een afzonderlijk 
deel aan zijn studie zal worden toegevoegd.

Maar ook wanneer te zijner tijd blijkt 
dat de visie van De Jong een aantal 
correcties behoeft, blijft zijn werk een 
voorbeeldig stuk geschiedsschrijving van 
ons land.

drs. H. van Spanning

1) Dr. L. de Jong: ,,Het Koninkrijk der 
Nederlanden in de Tweede Wereld
oorlog; deel IV, mei 1940 - maart 
1941” ; 2 delen; wetenschappelijke uit
gave Nijhoff, Den Haag; prijs f93,60; 
populaire uitgave Staatsdrukkerij, Den 
Haag; prijs f32,50.

Unieraadslid 

P. G. van der 

Weele overleden

Op vijftigjarige leeftijd is aan het 
begin van deze maand overleden de 
heer P. G. van der Weele, lid van 
de Unieraad van de CHU (het hoofd- 
bestuur-nieuwe stijl) en voorzitter 
van de middenstandscommissie van 
de Lohmanstichting, het weten
schappelijk centrum van de Unie. 
In het christelijk-historisch week
blad ,,de Nederlander”  van vrijdag 
12 januari jongstleden schreef het 
Tweede-Kamerlid drs. G. van 
Leijenhorst naar aanleiding van het 
overlijden een In Memoriam. Daar
in schetste hij het leven van de heer 
Van der Weele, die ondermeer de 
volgende functies bekleedde: voor
zitter van het Koninklijk Verbond 
van Ondernemers, lid van het da
gelijks bestuur van "-de SER, be
stuurslid van de Stichting van de 
Arbeid, voorzitter van het ontwik- 
kelings- en saneringsfonds voor het 
midden- en kleinbedrijf, vice-voor- 
zitter van de raad van commissa
rissen van de Nederlandse Midden- 
standsbank, lid van het dagelijks 
bestuur van de AVRO en voorzitter 
van de ARP/CHU-fractie in de ge
meenteraad van Gouda.

,,Het leven van Van der Weele werd 
gekenmerkt door zoveel werkkracht 
en dadendrang, dat het bewondering 
afdwong. Zijn deskundigheid op so- 
ciaal-economisch en financieel ge
bied zal node gemist worden,”  zo 
schreef drs. Van Leijenhorst.

In memoriam: 

J. KEUNING
31 aug. 1899 7 jan. 1973.

In scherp contrast met de gelijkschake
ling van pers, radio en diverse industriële

Wie in Friesland meegeleefd heeft 
met de CHU, kende de heer J. 
Keuning die jarenlang tweede voor
zitter van de Kamerkring-kiesver- 
eniging Leeuwarden geweest is en 
ook twee perioden zitting gehad heeft 
in de Provinciale Staten van Fries
land.
De Statenkring Dokkum heeft hij 
gedurende zeer veel jaren gepresi
deerd en geleid.
In Dokkum was hij ook op politiek 
terrein een stuwende kracht.
Enkele jaren was hij als eenling 
voor de CHU lid van de gemeente
raad.

Een veelzijdig leven is plotseling 
afgebroken.
Nog steeds was hij aktief als pen
ningmeester van het ziekenhuis ,,de 
Sionsberg”  en als bestuurslid van 
de Christelijke Scholengemeenschap 
,,Oostergo”  te Dokkum.
Beide instellingen zijn in de laatste 
kwarteeuw ontstaan en hebben bij
zonder veel te danken aan het door
zettingsvermogen van de heer Keu
ning. Als bestuurslid en laatste 
voorzitter van de Evangelisatie- 
vereniging Rehoboth en als be
stuurslid van verschillende cultu
rele verenigingen heeft de heer 
Keuning getoond een all-rounder te 
zijn op allerlei terrein. Op 70-jarige 
leeftijd werd al zijn werk in de 
sector van de welzijnszorg op 
waarde geschat door zijn benoeming 
tot ridder in de orde van Oranje 
Nassau.

Velen hebben meegeleefd met de 
familie, die dankbaar terugziet op 
het rijkgezegende leven van hun man 
en vader.

Zijn nagedachtenis kan het beste 
geëerd worden door in zijn voet
sporen en in zijn geest verder te 
werken tot heil van land en volk.

Drs. H. Heukels,
Voorzitter Statekring
,,Dokkum” .

In memoriam  

IR. a  N. VAN DIS

In Zwitserland zijnde vernam ik 
het overlijden van de heer Van Dis 
op 79-jarige leeftijd. Hij heeft geen 
ziekbed gehad en is eigenlijk nooit 
ziek geweest. Hij was er altijd.

Voor de oorlog reeds Kamerlid, 
kwam hij niet in het noodparlement, 
maar wel als tweede op de lijst 
van de SGP in 1946. En aangezien 
deze partij in die jaren altijd twee 
zetels had, kwam hij er dus in. 
Maar ds. Zandt maakte de dienst 
uit. Van Dis had niet veel in te 
brengen. Pas na het overlijden van 
ds. Zandt kwam hij meer naar vo
ren toen hij zelf de Algemene Be
schouwingen hield, al week zijn 
zienswijze niet af van ds. Zandt. 
Men mocht ,,Van Dis”  zoals ieder
een over hem sprak, graag. Er ging 
dan ook een groot gejuich op, toen 
hij Commandeur in de Orde van 
Oranje-Nassau werd enige jaren 
geleden. Zijn fractie klom tot drie 
leden en een vierde zetel leek niet 
ver af in 1971, maar men haalde 
het net niet. Velen ook uit andere 
gelederen hadden vertrouwen in de 
beginselvaste lijn, die de SGP 
volgde.

Toen hij in 1971 aftrad inde Tweede 
Kamer kwam hij terug in de Eerste 
Kamer. Sommigen vroegen zich af 
waar hij de moed vandaan haalde op 
78-jarige leeftijd. Maar hij vond 
het heerlijk op het Binnenhof nog 
een taak te hebben. Zijn zoon kreeg 
nu ook een kans in de Tweede 
Kamer te komen. En zo wordt de 
naam van de vader door de zoon 
voortgezet.

Zijn vrouw zal het nu moeilijk 
hebben. Wij wensen haar Gods na
bijheid inde eenzaamheid, die komen 
gaat.
Zijn kinderen zullen een trouwe 
vader missen. Het Binnenhof zal 
leger zijn zonder ir. C. N. van Dis.

C..W. I. Wttewaall van Stoetwegen.
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Voor uw
★  Dieselolie, Benzine, Petroleum,
★  Kolen, Huisbrandolie,
★  Tank-transporten
★  Butaan en Propaangas
★  Ca'mpingflessen vullen
★  Container-vuilafvoer

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
WEST-VARKENOORDSEWEG 470 
ROTTERDAM-24 - Telefoon 190200 
Telefoon 325011 afdeling containers

STIJGENDE OM ZET!
Dan kwaliteitsvleeswaren en eerste klas 
varkens- en rundvlees in uw toonbank van:

Stroomberg's
Exportsiachterijen en 
Vleeswarenfabriek N.V. Ede

Belt U eens voor offerte of proefbestelling 
Telefoon 08380/19004 C7 lijnen)

BOUWBEDRIJF

Fa. C. Spijker
& Z n .
Van Ostadelaan 61 
Telefoon:
'02190-11189-16777
HILVERSUM

Makelaardij 
R. W. van Weenum

BEEMTERWEG 36 - TELEF. 05762-270 
WENUM (Gem. Apeldoorn)

TAXATIËN - VERZEKERINGEN - KREDIETEN

RiJDAM

alphen aan den rijn 
07120-91543 
043-21248 
maastricht

NV TECHNISCH BUREAU 
ALPHEN AAN DEN RIJN

metaalspulten
machjnebouw
staalkonstrukties
kranenbouw
roerwerken

TIMMER- en AANNEMINGSBEDRIJF

J. STOUT
Dijklaan 84 - Telefoon 01825-590 
BERGAMBACHT

AANNEMERSBEDRIJF

B.V. RADIX & VEERMAN
Oudelandsweg 30 - Telef. 03480-2204 
WOERDEN

Verbouw - Nieuwbouw door geheel Nederland

Voor LOODGIETERS-, GAS, SANITAIRE- EN 
LEIWERKEN

(ook asfalt-shingles) In en op uw 
bouwwerken naar het sinds 1848 be
kende en vertrouwde adres:

GEBR. BEKKER N.V.
KELDERS 27 - LEEUWARDEN 
TELEFOON 05100-20841

100-125% HYPOTHEEK
Kostel. vrijbl. concurr. offerte 
Geldlening f5000,- 36x 171,04.

Drs. J. A. Uding & Partneis
V. Maerlandlaan 7 - Amersfoort.

03490-16853
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BUDDINGH NATUURSTEEN &V.
Kanaalweg 10-11 — Telefoon 08385-19119

VEENENDAAL

VERZEND UW GOEDEREN 
PER TRANSPORTBEDRIJF

n DE STORMVOGEL II

naar Amsterdam en Zaanstreek 
REIGERSWEG 105 • APELDOORN

KOCH
Telef. 05760-14259 
Apeldoorn
Kerkorgels
Elektronische
orgels
voor kerk-, schooi
en huismuziek

VAN DE BUNT- 
RIJNSBURGER 

^  N.V.
★  mengvoeders ★  granen ★  bloem en meel
★  kunstmeststoffen ★  ruwvoeders

Nijverheidsstraat'24" Telefoon 2342 ■ Nijkerk -

pooooooooooooooooooooo<X
BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF

M . DE RAAD &  Z N .
Pickéstraat64 - Tel. 01719 - 2100 - 1831 
Oude Zeeweg 33 - Tel. 01719-4500 
NOORDWIJK

kxxxxxxxxxxxx>oooooooooo
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT

Om te beginnen wens ik u allen 
een heel voorspoedig 1973 toe. Te
vens wil ik alle harde werkers be
danken die in het afgelopen jaar 
en vooral tijdens de verkiezings
campagne hun krachten, tijd en geld 
gaven in het belang van de Unie. 
Hartelijk dank!
Zonder het enthousiaste werken van 
veel leden, medewerkers van frac
tie en bureau, zou de gevoerde 
campagne niet zo goed zijn verlopen. 
Daaraan heeft het in elk geval niet 
gelegen!

STILTE VOOR DE STORM

Nu ik dit schrijf, vrijdag 12 januari, 
lijkt het wel of er niets is gebeurd. 
Op het Uniebureau heerst, na die

Idioot drukke maanden, een grieze
lige stilte. Het aantal telefoontjes 
en brieven is zo klein daU we ons 
afvragen of de Unie in een toestand 
van bewusteloosheid verkeert. Na
tuurlijk is er wat routinewerk te 
doen. De boekhouding moet nog 
worden bijgewerkt, maar verder 
is de achterstand - door de ver- 
kiezingsdrukte ontstaan - wegge
werkt.
Wie doet er wat?
Of wachten we allemaal op elkaar? 
Is dit de zo gevreesde stilte voor de 
storm?

ORGANISATIE

Laat ik echter hier niet de stilte 
verbreken door me op politiek ter
rein te begeven. De organisatie van 
de Unie vraagt mijn en uw aandacht. 
Aan het begin van een jaar zijn er 
altijd wel wat punten die onze aan
dacht vragen, zoals:

ALGEMENE VERGADERING

Elders kunt u de aankondiging lezen 
van deze op 28 april in Arnhem 
te houden vergadering. Nieuw is 
de indieningstermijn van acht weken 
die de kiesverenigingen in acht moe
ten nemen voor het noemen van 
kandidaat-Unieraadsleden en het 
doen van voorstellen. Acht weken 
voor de vergaderdatum, dat betekent 
uiterlijk 3 maart uw brief op het.

Uniebureau. Deze vrij lange termijn 
is in de statuten opgenomen om 
administratief en statutair niet in 
de knoei te komen. In 1973 zullen 
dientengevolge voorstellen en kan
didaten door bestuur z.q. Unieraad 
kunnen worden besproken en zult 
u toch tijdig de agenda en bijbeho
rende stukken voor de Algemene 
Vergadering in huis krijgen.
De geloofsbrieven worden de secre
tarissen van de kiesverenigingen 
nog deze maand toegezonden.

CONTRIBUTIE

Om van uw stemrecht gebruik te 
maken moet de afdracht aan de 
penningmeester over het eerste half
jaar 1973 zijn voldaan. Ter voor
koming van onnodige moeilijkheden 
op de vergadering behoren de af
gevaardigden, voordat zij naar Arn
hem gaan zich ervan te overtuigen 
dat het geld is overgemaakt of wat 
nog beter is, neemt u het betaal
bewijs mee. De penningmeesters 
wil ik adviseren toch vooral tijdig 
te betalen. Ik vermeld nog graag 
even het gironummer 169900 t.n.v. 
de penningmeester Bestuur CHU 
te ’s-Gravenhage. U weet dat de 
kiesverenigingen ingaande 1 januari 
1973 per lid per jaar f 1 5 ,-aan het 
Bestuur dienen over te maken.

UNIEBUREAU

Zoals gezegd is het wat stilletjes 
aan de Wassenaarseweg nr. 7.

Waarbij nog komt dat het personeel 
met een ,,halve dag-kracht”  is ver
minderd. Zeer tot onze spijt heeft 
mevrouw De Jonge uit Reeuwijk 
het besluit genomen om naast haar 
beroep van huisvrouw geen tweede 
baan meer te nemen. Eind decem
ber hebben we op een gezellige 
manier afscheid van haar genomen. 
Hartelijk dank mevrouw De Jonge 
voor uw werk bij de ledenadmini
stratie. Wij-wensen-u alle goeds* 
toe!

VERGADERINGEN

De Unieraad kwam 9 december van 
het vorige jaar bij elkaar om de 
uitslag van de verkiezingen te be
spreken. Na een langdurige gedach
tenwisseling, waarbij vele en lang 
niet altijd gelijke meningen naar 
voren werden gebracht, liet men 
graag aan het bestuur over om een 
nota op te stellen over de te volgen 
koers (het Bestuursberaad over het 
inmiddels geschreven concept van 
de nota zal zaterdag- 13 januari 
geheel in beslag nemen). In februari 
zal de Unieraad weer bij elkaar ko
men om definitief een standpunt te 
bepalen. In de op te stellen nota 
wordt een marsroute uitgezet, waar
bij we belangrijke beslissingen niet 
uit de weg gaan. Ik wil nu al een 
dringend beroep doen op uw aller 
meeleven en meedenken!

Secretaris CHU
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Kistenfabriek
Nijkerk

N. DE BOER

Wees bijbelvast in tijden van afval! 
Ken uw bijbel en volg een 

schriftelijke bijbelcursus
waar aan de hand van bekende Schriftverklaarders als Matth. 
Henry, Ds. C. J. Hoekendijk, Joh. de Heer, Voorhoeve e.a. de 
meest elementaire beginselen van het Christendom kort en een
voudig, worden behandeld. Iedere maand 2 lessen, gedurende 9 
maanden. Prijs der gehele cursus slechts ƒ 15,— . Te bestellen 
bij het

HAAG 'S BIJBEL INSTITUUT
Scheveningseweg 120, Den Haag. Tel. 070-543559. Giro 2078279

BOUWBEDRIJF 
P. HULSBOS Jzn. B.V.

NIEUW VENNEP - Telefoon 02526-2277 

ABBENES - Telefoon 02524-226

KERKEN- EN SCHOLENBOUWERS 
BURGERLIJKE EN UTILITEITSBOUW

politieke partijen, demokratisering, nieuwe bestuursvormen, so- 
ciaai-ekonomisch beleid, woningbouw .. .

REGEREN - REAGEREN, een cursus burgerschapskunde

40 schtiftelijke lessen voor 25.-

Partijen en partijstelsels, volksvertegenwoordigers, recht en 
rechtspraak, gemeente en provincie, miilieubeheer. . .

POLITIEK BËKEKEN, een oriënteringscursus

12 schriftelijks lessen + documentatie voor 9.50

Ontwikkelingshulp, kolonialisme, bewaperlingswedloop, bevol
kingsexplosie, internationale samenwerking . ..

WERELD OP HANDEN, een cursus over ontwikkelingssamenwerking

10 schriftelij'ke lessen +  documentatie voor 1 0 . -  (i.s.m. NOVIB)

Het raadlidmaatschap, de begroting, ruimtelij'ke ordening, sub
sidieregelingen, gewestvorming . . .

DE GEMEENTERAAD, een cursus gemeentepolitiek
23 schriftelijke lessen voor 20.-

Wet op de ondernemingsraden, vergadertecbniek, bedrijfsecono
mie, de vakbeweging, sociale verzekeringen, personeelsbeleid . ..

DE ONDERNEMINGSRAAD, een cursus voor ondernemingsraadsleden

34 schriftelijke lessen voor 27.50

Vraag nog heden een folder voor nadere inlichtingen onder ver
melding van de letters NR bij

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden, telefoon (01710) 46803

AANNEMERS KASSENBOUW

FIRMA SCHOTTE
Oude Leedeweg 83-87 

Telefoon 01736-2335-2464 
Pijnacker

Stelt u prijs op

VAKWERK

KWALITEITS-
ARTIKELEN

dan

VAN
ZEBEN’S

.Woninginrichting N.V.

Laarstraat 12-20 
Zutphen

ROEL DEKKER
Ons Roombotergebak 
is voortreffelijk.
Hoofdstraat 190, tel 
1207. 'Filiaal Kerscho- 
ten, telef. 11352. Filiaal 
Assefeestraat 164, tel. 
21194, Apeldoorn.

HANAB B.V
VALKENBURG - Z.H. Telefoon 01718-16741- 
VEENDAM - Telefoon 05789-380Ü

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS
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Staatssecretaris mr. W. Schotten

VERHOGING OPBRENGST LOON- 
EN INKOMSTENBEUtSTING 
NAUWELIJKS NOG MOGELIJK Mr. W. Scholten

Een verdere verhoging van de opbrengst 
van de loon- en inkomstenbelasting is, 
naar het oordeel van de christelijk-histo- 
rische staatssecretaris van financiën, mr. 
W. Scholten, nauwelijks nog mogelijk. 
Daarbij komt, dat er bij de omzetbelas
ting (BTW) geen onbeperkte mogelijkheden 
aanwezig zijn.

Op de vorige week te Delft gehouden 
algemene vergadering van de Christelijke 
Boeren- en Tuindersbond West-Nederland 
heeft de bewindsman gezegd, dat de mo
gelijkheden voor verdere verzwaringen 
van de belastingdruk in ons land steeds 
geringer gaan worden.
Alhoewel staatssecretaris Scholten sprak 
over de verhouding tussen de fiscus en 
de land- en tuinbouw, roerde hij eerst 
de actuele aspecten van de belasting
heffing aan.

,,Belastingheffing betekent overheveling 
van een stuk persoonlijk bezit naar de 
schatkist. Een dergelijke overheveling 
veroorzaakt pijn. Dat heeft weinig of 
niets te maken met persoonlijke politieke 
opvattingen, het is gewoon een realiteit 
- en daarmede moet iedere belasting- 
heffer rekening houden - die als een 
pijnlijke ingreep in zijn persoonlijke om
standigheden wordt beschouwd, wanneer 
hij een deel van zijn persoonlijk bezit 
aan de collectiviteit moet overdragen," 
aldus de staatssecretaris. Volgens hem 
is dat deel in Nederland niet gering. 
,,Ons volk verwacht steeds meer van 
de overheid: meer wegen, beter onder
wijs, meer sociale voorzieningen, meer 
en betere woningen, een zuiverder leef
milieu, om maar een aantal dingen te 
noemen. Het uitgavenpeil van de Neder
landse overheid is hoog en heeft nog 
voortdurend de neiging verder te stijgen. 
Dat betekent ook een hogere belasting
druk. De overheid, waarvan zoveel wordt 
gevraagd, moet om aan al die wensen 
te kunnen voldoen, steeds zwaardere lasten 
op de Nederlandse burger leggen. Dat 
hebben we per 1 januari 1973 ook weer 
moeten ervaren. Een aantal belastingen 
is niet onaanzienlijk verhoogd. De omzet
belasting, de vennootschapsbelasting en 
ook de loon- en inkomstenbelasting, die 
ai tot de hoogste van Europa moet worden 
gerekend," zo zei de staatssecretaris.

NIET TOT DE HEMEL

Mr. Scholten wees er op, dat elk nieuw 
kabinet, van welke politieke samenstelling 
dan ook, zich zal moeten realiseren dat 
ook op fiscaal gebied de bomen niet tot 
de hemel groeien.
Het is, aldus de bewindsman, ten eerste 
onmogelijk een exact percentage te noe
men, waarboven de belastingdruk in ons 
land niet verder kan en mag stijgen. 
Dergelijke absolute grenzen kunnen niet 
worden getrokken, te minder waar de 
maatschappelijke ontwikkelingen hier 
mede een zeer belangrijke rol spelen. 
Wie zo ’n 15 jaar terug zou hebben gezegd, 
dat een gezamenlijke druk van belastin
gen en sociale premies ter grootte van 
rond 48 procent van het nationale inkomen, 
zoals Nederland dit jaar zal bereiken, 
aanvaardbaar zou zijn, zou toen waar
schijnlijk aan zware kritiek zijn bloot
gesteld.
Daarom durfde mr. Scholten er niet aan 
om op dit punt absolute percentages en 
grenzen të noemen.

Voorts is het bij vergelijking van de 
Nederiandse situatie met die van de om
ringende landen van de Europese gemeen
schap, duidelijk dat er steeds minder 
mogelijkheden komen voor het verzwaren 
van de belastingdruk Het verder verhogen 
van de loon- en inkomstenbelasting is 
niet mogelijk, aldus mr. Scholten, omdat:

1. er steeds gevraagd zal worden om 
verdere verhoging van de zgn. belas
tingvrije sommen, dat is het deel van 
het loon, c.q. inkomen waarover geen 
belasting behoeft te worden betaald;

2. anderzijds het huidige aanvangs- 
percentage van het schijventarief, nl. 
25 procent, reeds zeer hoog is;

3. de verdere percentages van dit schij
ventarief evenmin voor wezenlijke ver
hoging vatbaar lijken.
Wat betreft de BTW: met 16 procent 
heeft Nederland in internationaal op
zicht reeds een respectabele hoogte 
bereikt. ,,De mogelijkheden tot ver
hoging zijn hier niet onbeperkt, " aldus 
mr. Scholten.

RECHTVAARDIG

In de inleiding van zijn betoog stelde 
de staatssecretaris met nadruk, dat - bij 
de zware belastingdruk, die Nederland 
kent - een rechtvaardige verdeling van 
de druk uitermate belangrijk is.
Die rechtvaardige verdeling is niet alleen 
een kwestie van fiscale wetgeving. Naar 
het gevoel van mr. Scholten wordt wel 
eens te veel en te snel gedacht dat door 
het maken van bepaalde fiscale wetten op 
zich al tot een bevredigende verdeling van 
fiscale lasten gekomen kan worden. Die 
gedachte is onjuist. Uiteraard is voor een 
rechtvaardige verdeling van lasten een 
goede en rechtvaardige belastingwetgeving 
een onmisbare voorwaarde, maar voor 
die rechtvaardige lastenverdeling is meer 
nodig, nl. ook een toepassing van die 
wetten, van die belastingwetten, waarbij 
aan een rechtvaardige lastenverdeling 
grote aandacht wordt geschonken.
Wat houdt dat in?, aldus staatssecretaris 
Scholten.
,,Naar mijn oordeel in de eerste plaats 
dat de individuele belastingplichtige, die 
met bepaalde problemen of vragen zit, 
erop moet kunnen rekenen dat aan zijn 
geval ook individuele aandacht wordt be
steed. Dat hij niet als een nummer, als 
een aanslagnummer, wordt beschouwd, 
enkel goed om geld te betalen. Maar dat 
hij staat tegenover een belastingdienst, 
die er weet van heeft dat van de burgers 
zware lasten worden gevraagd en die 
bereid is in die wetenschap zich ook te 
verdiepen in het individuele geval, in de 
individuele problemen, die zich voor
doen. ”

NIET ONTTREKKEN

De eis van een rechtvaardige verdeling 
van lasten brengt voorts naar het oordeel 
van de staatssecretaris mee, dat het niet 
mogelijk moet zijn dat grotere of kleinere 
groepen van belastingplichtigen zich blij
vend kunnen onttrekken aan de voldoening 
van verplichtingen, die op basis van een 
democratische besluitvorming zijn tot 
stand gekomen. Wat eenvoudiger gezegd 
er mag in Nederland niet het idee ontstaan 
dat het mogelijk en zelfs gemakkelijk is 
blijvend de belasting te ontduiken. Juist 
tegen de achtergrond van de zware lasten.

die moeten worden opgelegd, is dit erg 
belangrijk.
Mr. Scholten gelooft dat de gemiddelde 
Nederlandse burger wel bereid is per
soonlijk die lasten te dragen, wanneer 
hij niet de indruk heeft dat zijn buurman 
er straffeloos met de pet naar kan gooien. 
Hij veronderstelt niet dat er geen ont
duiking van belasting plaatsvindt, maar 
hij heeft het wel tot zijn taak gerekend 
juist tegen de achtergrond van een recht
vaardige verdeling van lasten om te trach
ten dit ontgaan van belasting zo beperkt 
mogelijk te houden. Daarom heeft de 
bewindsman in het afgelopen jaar een 
belangrijke reorganisatie in de belasting
dienst doorgevoerd. Een reorganisatie, 
welke erop is gericht het beschikbare 
potentieel aan arbeid en kennis op zo 
goed mogelijke wijze in te zetten. En om 
daarmee èn te bereiken dat aan het in
dividuele geval de aandacht kan worden 
gegeven die het verdient en aan de andere 
kant het verschijnsel belastingontduiking 
zoveel als mogelijk te voorkomen.

Mr. Scholten besprak te Delft enkele 
belangrijke belastingmaatregelen, die ten 
tijde van het kabinet-Biesheuvel tot stand 
zijn gekomen. Hij noemde allereerst de 
wetgeving voor de fiscale oudedags- 
reserve voor zelfstandigen.

De bewindsman wees er op, dat voor de 
zelfstandigen geen bevoorrechte positie 
is geschapen. ,.Niet meer en niet minder 
is een tot nu toe bestaand rechtstekort 
opgevuld. Anders gezegd, invoering van 
deze fiscale oudedagsreserve is een 
daad van rechtvaardigheid. Het neemt een 
stuk bestaande ongelijkheid in de fiscale 
verhouding tussen loontrekkenden ener
zijds en zelfstandigen anderzijds weg," 
aldus de staatssecretaris.

De zelfstandigen kunnen nog niet ten volle 
profiteren van de fiscale oudedagsreserve. 
De regeling is dit jaar voor de helft 
ingevoerd.
Wat de gematigde invoering voor de zelf
standigen betreft herinnerde de staats
secretaris er aan, dat het niveau van de 
pensioenvoorzieningen bij de werknemers 
ook nog bijzonder ongelijk is. Er zijn 
groepen van werknemers, bv. de ambte
naren, die een uitstekende oudedags
voorziening hebben. Maar er zijn ook 
grote groepen van werknemers, wier 
oudedagsvoorziening nog beslist beneden 
een aanvaardbaar niveau ligt. Naar het 
oordeel van mr. Scholten moest bij de 
vaststelling van de maximaal te reserve
ren bedragen voor zelfstandigen reke
ning worden gehouden met dit totale beeld 
van pensioenvoorzieningen van werk
nemers in Nederland. Het zou onjuist 
zijn geweest hierbij alleen rekening te 
houden met die groep werknemers, die 
inderdaad op een zeer goede pensioen
regeling kunnen bogen.

In het slot van zijn betoog behandelde 
staatssecretaris Scholten in het bijzonder 
de maatregelen, welke het kabinet-Bies
heuvel trof ten behoeve van de land- en 
tuinbouw wat betreft de BTW en het 
Benelux-accijns akkoord.

H. L.

über Amicorum

voor

B. J. Thijssen
De heer B. J. Thijssen, oud-gemeente- 
secretaris van Haarlem en lid van de 
redactie van ,,Gemeentebeleid”  (het or
gaan van de Vereniging van christelijk- 
historische leden van gemeente- en pro
vinciebestuurders) is onlangs zeventig jaar 
geworden.

In het januari-nummer van , .Gemeente
beleid" schreef de eindredacteur, burge
meester J. H. Reinders van Willemstad 
(NB) een woord van felicitatie en voegde 
daaraan het volgende toe.

, ,Enkele van de naaste vrienden en kennis
sen van dhr. Thijssen wijdden aan dit fees
telijk gebeuren ’n bij de Vereniging van Ne
derlandse Gemeenten verkrijgbaar gesteld 
,,Liber Amicorum” onder de titel ,,ln 
gesprek met de overheid".
In dit boek hebben een achttal schrijvers 
beschouwingen gegeven over de positie en 
de functie in de huidige tijd van de overheid 
in het algemeen en de gemeente in het 
bijzonder. In hun woord vooraf worden 
wij door het volgende getroffen:

,,Achting is het gevoelen dat, gewekt door 
een opmerkelijk voorbeeld, aanspoort tot 
zelfverwerkelijking en meer-waarde.
Dit gevoelen is wars van verheerlijking 
daar het juist gekenmerkt wordt door 
wederzijdse tolerantie voor feilen en 
falen. Achting woont immers alleen in 
de ruimte die persoonlijke vrijheid en 
afstand tot elkander toelaat.
In de samenwerking met de inspirerende 
heer Thijssen ontstond een dergelijke 
ruimte, met achting voor hem als gevolg: 
deze bundel levert het bewijs.
Hoezeer die affectie de specifieke gezind
heid bewerkstelligt waaruit ,,het ge
schenk”  geboren wordt, beleefden allen 
tijdens veelvuldig gezamenlijk beraad. 
Derhalve is ons geschenk in hoge mate 
aan de eenheid van achting en vrijwillig
heid te danken.
Zonder twijfel begunstigt deze gave de 
heer Thijssen en zijn vrouw evenzeer als 
zijn vrienden.
Het ware geschenk daalt immers als 
een zegen neer op hen die het geven én 
op hen die het in ontvangst mogen nemen.”

Op welk een wijze moet de heer Thijssen 
zijn naaste omgeving hebben geïnspireerd 
dat men tot deze formuleringen - wat is 
onze taal dan toch mooi - is kunnen komen. 
Uiteraard hebben wij hieraan niets toe 
te voegen.

Vriend Thijssen: ad multos annos!”

De redactie van het christelijk-histo- 
risch weekblad ,,de Nederlander”  sluit 
zich gaarne aan bij deze door burge
meester Reinders neergeschreven waar
dering voor de heer Thijssen' en zij 
spreekt de hoop uit dat de CHU nog 
lang van zijn werk zal mogen genieten.
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Kanttekeningen bij De longe’s studie:

HET COMMUNISME IN NEDERLAND”
Illustratie van generatiekloof 
tussen jonge CPN-aanhangers en 
na-oorlogse ex-CPN-leden

De CPN is er, met name sinds de Maag
denhuisbezetting in 1969, in geslaagd op
nieuw contact te leggen met studenten en 
jonge intellectuelen. In het communistisch 
jargon spreekt men over ,,contact met 
het studentenprotest” . De aansluiting bij 
de CPN van studentenleider Ton Regtien 
was hier een markant voorbeeld van.

In schrille tegenstelling met deze recente 
ontwikkeling staat de periode van om
streeks 1956 tot 1969. Toen hebben veel 
studenten, intellectuelen en kunstenaars 
de CPN de rug toegekeerd. In hun erva
ringen met deze partij zijn zij diep teleur
gesteld. Een deel van de huidige studenten
generatie heeft zijn hoop echter weer op 
Marcus Bakker en de zijnen gevestigd.

Dit vers(^hil in benadering van de CPN 
tussen teleurgestelde oud-leden en een 
verwachtingsvolle generatie van jonge stu
denten, komt scherp naar voren in het 
onlangs verschenen boek ,,Het-commu
nisme in Nederland; de geschiedenis van 
een politieke partij” , van dr. A. A. de 
Jonge.

De CPN is als hechte, gesloten strijd
organisatie, met een geheel eigen 
Marxistisch-Leninistisch taalgebruik 
slechts doorgrondelijk voor leden en 
oud-leden. Van de vooroorlogse gene
ratie ex-CPN’ers zijn vooral Koeje- 
mans en Henk Gortzak, veel gevraagde 
schrijvers in de ,,burgerpers”  wan
neer uit De Waarheid blijkt dat er 
binnen de CPN conflicten bestaan. 
Van de na-oorlogse voormalige com
munisten zijn vooral Groene-redak- 
teur Woufer Gortzak (zoon van Henk) 
en dr. Ger Harmsen, bekend. Ook 
dr. De Jonge behoort tot deze groep. 
Hij was van 1945 tot 1964 aktief lid 
van de CPN.

Met name nu bij Harmsen, Wouter Gort
zak en De Jonge wordt de generatiekloof 
met de huidige jonge CPN-sympathisanten 
zichtbaar.

ONAFHANKELIJKE KOERS

De keuze van de CPN voor een onafhan
kelijke positie, los van Moskou, in 1963 
heeft hiertoe aanleiding gegeven. ■
In dit opzicht is de CPN teruggekeerd 
naar haar beginperiode van voor 1930, 
toen de partij zich eveneens onafhankelijk 
opstelde: 2)
En juist deze onafhankelijke opstelling 
hebben Harmsen, Wouter Gortzak en De 
Jonge gemist, tijdens hun lidmaatschap 
van de CPN.

Bij het vijftigjarig bestaan van de CPN 
in 1969 wees Ger Harmsen op de vol
strekte trouw aan de partijlijn, die in de 
periode van de koude oorlog van de 
CPN-leden werd geëist. Hierdoor zijn 
veel intellectuelen en kunstenaars van 
de CPN vervreemd geraakt. De keuze 
voor een onafhankelijke opstelling sinds 
1963 versterkte slechts het sectarisch 
karakter van de partij.
Men richtte zich primair op de nationale 
sociaal-economische strijd. De CPN ver
waarloosde haar internationaal karakter. 
Dit werd overgelaten aan de PSP, die 
ideologisch bestreden werd. 3)

De Jonge wijst in zijn boek op dezelfde 
problematiek. Er is echter sinds 1969 
iets veranderd. De CPN heeft haar vleu
gels uitgebreid. Er is contact met de 
studentenwereld ontstaan. Internationaal 
is men aktiever gaan optreden. Er is 
weer plaats voor communisten in de 
vakbeweging (NVV).

TOEKOMSTVRAGEN

Dit plaatst De Jonge voor nieuwe vragen. 
Zal de CPN nu inderdaad de sympathie 
van deze jonge intellectuelen kunnen be
houden. Zal de CPN nu werkelijk een 
minder dogmatisch verstarde, meer open 
links Marxistische partij worden?

De Jonge aarzelt in zijn boek sterk. 
Hij meent dat de CPN krachtens haar.

ideologisch noodzakelijke, rol van lei
dende organisatie van dearbeiderskiasse, 
op den duur toch haar aanhang onder de 
studenten zai verliezen. Als men dat niet 
wii zai de CPN zijns inziens heei wat 
ideoiogische ballast overboord moeten 
gooien.

Evenals Wouter Gortzak wijst ook De 
Jonge op de sterk ideologisch gekleurde 
en daardoor uiterst grillige benadering 
van diverse problemen en andere links 
georiënteerde organisaties door de CPN. 
In zijn boek ,,Kluiven op een buitenbeen”  
spreekt Wouter Gortzak in dit verband 
over opportunisme, waardoor de CPN 
geen wezenlijk links Marxistische partij 
meer is, maar een in de status quo 
verstarde ,,rechtse partij” . 4)

Opportunistische trekken ziet Wouter 
Gortzak ook in het jongste verkiezings- 
program van de CPN. Dit program is 
zijns inziens te veel een waslijst van 
wensen. Men verzuimt concrete doel
stellingen aan te geven en daarnaast een 
visie te ontwikkelen hoe men de overgang 
naar een socialistische maatschappij ziet.

Daardoor wordt stemmen op de CPN 
niet het kiezen op ,,een nieuwe regering 
en een nieuw beleid” , wat de partij pre
tendeert. De CPN zal slechts stemmen 
trekken van hen die ontevreden zijn over 
de huidige maatschappij en het program 
van de ,,linkse drie”  ontoereikend vinden, 
aldus Wouter Gortzak. 5)

De jonge studenten die thans sympathi
seren met of lid zijn van de CPN zien 
in deze partij daarentegen de enige po
litieke groepering, die wezenlijk de sa
menleving wil veranderen en zich con
creet voor hun verlangens inzet. Zij zijn 
nog te kort bij de CPN betrokken om zich 
te kunnen verplaatsen in de gevoelens 
van teleurstelling van mensen als Wouter 
Gortzak, Ger Harmsen en De Jonge. 6)

OVERGANG

Het boek van De Jonge is vooral interes
sant omdat het verschijnt in een tijd, 
waarin de houding van de CPN tegenover 
deze nieuw aangeworven jonge intellec
tuelen nog niet volledig is uitgekristali- 
seerd. Daarom heb ik gemeend juist aan 
het slothoofdstuk, ,,Uitzicht”  getiteld, veel 
aandacht te moeten besteden.

Van het boek als geheel, kan gezegd 
worden dat het een weloverwogen en goed 
opgezette studie over de ontwikkeling van 
het Nederlandse communisme is.
In tegenstelling tot ex-communisten als 
Van Ravesteyn en F. Baruch, die sterk 
rancuneus over hun voormalige partij 
schreven, is het boek van De Jonge

uiterst evenwichtig. De auteur heeft zijn 
studie ook meer wetenschappelijk opge
bouwd dan het meer journalistiek ,,Kluiven 
op een buitenbeen”  van Wouter Gortzak. 
De Jonge volgt in grote lijnen in dit werk 
dezelfde procedure als in zijn in 1968 
verschenen boek over de geschiedenis 
van de NSB in Nederland.

NIEUWE VISIE

Tenslotte wil ik wijzen op een nieuwe 
visie die de auteur op twee belangrijke 
momenten in de geschiedenis van de 
CPN ontwikkeld.

Hij meent aat de detinitieve overgang 
naar de pro-Russische koers van het 
Nederlands communisme niet in 1925 
maar in 1930 heeft plaats gehad. De rol 
van de Komintern acht hij daarbij minder 
belangrijk dan Van Ravesteyn. Hij ziet 
hier veel meer een combinatie van strijd 
tegen de oprichters van de SDP; de vak- 
bondskwestie en de rol van de Komintern 
als hoofdfactoren.

Afwijkend van Wouter Gortzak is de visie 
van De Jonge op het conflict in de CPN 
dat in 1958 tot het royement van de Groep 
rond Gerben Wagenaar en Henk Gortzak 
leidde.

Volgens Wouter Gortzak is de strijd ge
wonnen door Paul de Groot via intriges 
in de top van de partij. De Jonge meent 
dat Paul de Groot de partij achter zich 
had. Hij verklaart defiederlaagvanWage- 
naar-Henk Gortzak c.s. uit de onbekwaam
heid van deze opposanten om de visie 
van Paul de Groot op de juiste ideolo
gische wijze te bestrijden.

Voor de kennis van de ontwikkeling van 
het communisme in Nederland is het boek 
van De Jonge een belangrijke aanwinst.

Drs. H. van Spanning

1) uitgegeven bij Kruseman, Den Haag; 
prijs f 15,90.

2) bij de oprichting in 1909 werd de naam 
Soc. Dem. Partij; in de jaren twintig
C. P. Holland; in de jaren dertig
C. P. Nederland

3) Ger Harmsen schreef dit artikel in 
de NRC van 29 maart 1969; vóór de 
Maagdenhuisbezetting

4) ,,Kluiven op een buitenbeen”  behan
delt de ontwikkeling van de CPN na 
de oorlog tot omstreeks 1968

5) zie W. Gortzak: De CPN staat op 
verkiezingswinst in ,,De Groene”  
7 nov. j.1.

6) Harmsen en W. Gortzak verlieten de 
CPN na het conflict in 1958; De Jonge 
brak in 1964 met de CPN.

MIDDELLANDSE ZEE
Het Middellandse zeegebied vormt de 
schakel tussen de Europese Gemeenschap
pen en de Afrikaanse landen, die steeds 
nauwere banden met de Gemeenschap 
willen.
Er zijn ook wederzijdse belangen, in het 
bijzonder op het gebied van de buiten
landse veiligheid, de handel in industrie
ën landbouwprodukten, de energievoorzie
ning, de aanvullende stroom van gast
arbeiders en niet te vergeten het toe
risme. Hoewel voor velen de Middelland
se Zee nog vér verwijderd is moet men 
zich realiseren, dat economisch gezien 
Nederland het hele jaar en niet alleen in 
de vakantie aan de Middellandse Zee 
ligt. Door de uitbreiding zijn de Negen 
de grootste handeldrijvende mogendheid 
in de wereld geworden. Dat brengt grote 
verantwoordelijkheid met zich mee. Een 
bijzondere verantwoordelijkheid geldt 
echter tegenover de oude koloniën van de 
Negen, waarmee in de loop der jaren 
allerlei speciale, elkaar bevoorrechtende, 
accoorden zijn gesloten. Daarin nemen 
de landen rond de Middellandse Zee een 
hele belangrijke plaats in.
Dat laatste is vooral de wens van Frank
rijk. Dit land wil de bestaande handels
stromen met deze oeverstaten uitbrei
den. Waarschijnlijk met het oog op een 
flinke politieke invloed. Het beleid van de 
Negen is erop gericht deze oeverstaten + 
Jordanië in étappes in een vrijhandels-

z5ne op te nemen. Alleen de Europese 
oeverstaten zullen ook nog afhankelijk
van hun politieke en economische ont
wikkeling - de kans krijgen lid te worden 
van de Gemeenschap.

Het gevolg zal een verandering van han
delspatronen zijn, doordat de oeverstaten 
met hun landbouwprodukten en beginnende 
industrie gemakkelijker toegang krijgen 
tot de Gemeenschappelijke Markt (in ver
gelijking met andere ontwikkelingslanden) 
en omgekeerd de Negen het met hun 
industrieprodukten gemakkelijker toegang 
krijgen op de markten van de oever
staten (in vergelijking met b.v. de U.S.). 
Vooral Frankrijk zal door de vele be
staande relaties van deze nieuwe regelin
gen profiteren.
Met dit beleid komt er een duidelijke lijn 
in het Middellandse Zee-beleid. Maar 
deze ontwikkeling komt bovenop de nieu
we toestand van 1 januari j.L, waarbij 
de Negen zich bevinden in één douaneu- 
nie, met zeven andere Europese Staten 
in één vrijhandelszone en met een der
tigtal Afrikaanse landen zijn geassoci
eerd. Dat wordt in totaal een zestigtal 
landen. Voor de overige landen en Noord- 
Amerika is dat niet altijd even gunstig. 
Voor de overige landen volgt de Ge
meenschap een politiek van het verle
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nen van zgn. algemene vrijstellingen van 
invoerrechten. Behalve beperkt in om
vang zijn deze ook nog beperkt tot goe
deren, die een volledige of gedeeltelijke 
industriële bewerking hebben ondergaan. 
De landbouwprodukten vallen daar op een 
enkele uitzondering na buiten.
Voor de Negen staat hier geen enkel 
direct voordeel tegenover, zij het dat 
het op de lange termijn een stapje op 
weg betekent naar een meer evenwichti
ge arbeidsverdeling in de wereld. Toch 
zal de Gemeenschap met het verlenen van 
deze algemene vrijstellingen voorzichtig 
moeten zijn, omdat hiermee de speciale 
Afrikaanse- en Middellandse Zee-banden 
worden aangetast. Bovendien geeft men 
deze landen een voordeel boven de U.S. 
En tenslotte zal men moeten voorkomen, 
dat binnen de Gemeenschap nodeloze ka
pitaalvernietiging en nodeloze werkloos
heid ontstaat.
Voor de U.S.-export - hoewel deze een 
bescheiden deel van ’t totale nationale pro
duct beslaat -, wordt het er in de komende 
jaren niet gemakkelijker op.

Volgens sommige Amerikanen dreigt de 
Middellandse Zee een , ,Europees meer”  
te worden, waarover de Amerikaanse 
exporten met meer moeite kunnen worden 
vervoerd.
De bezorgdheid daarover krijgt een extra 
accent, wanneer men deze beziet tegen 
de achtergrond van de toch al grote te
korten op de Amerikaanse betalingsba
lans en de wens de verkoop van land
bouwprodukten op de internationale markt 
op te voeren.
Desondanks zouden ook de Amerikanen 
moeten kunnen inzien dat wanneer de 
Gemeenschap via haar Middellandse Zee- 
politiek de economische ontwikkeling van 
de oeverstaten een positieve impuls geeft 
dit de politieke spanningen in dit gebied 
kan doen verminderen. Daarmee zijn ook 
de belangen van de U.S. gediend. Het ope
rationeel houden van de huidige grote 
Middellandse Zeevloot is immers finan
cieel gezien geen sinecure.
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KABINETSFORMATIE Discussie

IN BESLISSEND STADIUM hard nodig

Aan het einde van deze week wil kabinets
informateur dr. M. Ruppert zijn eind
rapport gaan schrijven, dat hij dan aan het 
begin van de volgende week koningin 
Juliana kan aanbieden. ,,De kabinetsinfor
matie is in een beslissend stadium,”  zo 
heeft dr. Ruppert maandagmorgen jongst
leden gezegd. ,,De elementen, die nodig 
zijn voor mijn advies, beginnen compleet 
te worden.”
De kabinetsinformateur deed zijn uit
spraak, nadat hij acht brieven in de open
baarheid gebracht had. Het waren de 
brieven, die de voorzitters van de fracties 
van PvdA, KVP„ VVD, ARP, CHU, D’66 
en DS’70 hem schreven en waarin zij niet 
alleen lieten weten of zij geestverwanten 
niet zouden ontraden zitting te nemen in 
een extra-parlementair kabinet, maar ook 
hoe zij oordeelden over de verschillende 
varianten voor zo’n kabinet.

VIER VARIANTEN

Vorige week was de kabinetsinformateur 
aangeland in de fase van het onderzoek 
naar de mogelijkheid van de vorming van 
een extra-parlementair kabinet. In de 
eerdere stadia van zijn arbeid was hem 
gebleken, dat een parlementair kabinet 
er op dat ogenblik niet inzat.

Dr. Ruppert vroeg een oordeel over vier 
varianten van een extra-parlementair ka
binet:

- een rood-wit-blauw, steunende op per
sonen uit de acht fracties,

- een rood-wit, steunende op progressie
vee en confessionelen,

- een blauw-wit, bestaande uit personen 
afkomstig uit de drie confessionele 
partijen, de VVD en, eventueel DS’70, 
en

- een wit, bestaande uit confessionelen 
alleen.

Uit de brieven, die de kabinetsinformateur 
kreeg, bleek hem, dat een rood-wit-blauw 
extra-parlementair kabinet niet tot de 
mogelijkheden behoort. ,,Drs. Den Uylwil 
niet met de liberaal Wiegel samenwerken, 
en de heer Wiegel niet met de socialist 
Den Uyl", zo constateerde dr. Ruppert. 
Vandaar' dat hij in de afgelopen week de 
andere varianten onderzocht.

STANDPUNT CHU

Drs. Tilanus schreef als voorzitter van 
de christelijk-historische Tweede-Ka- 
merfractie aan dr. Ruppert de volgende 
brief:

,,Ter voldoening aan uw verzoek schrif
telijk mede te delen welke variant van 
een extra-parlementair kabinet mijn voor
keur zou hebben, moge ik teruggrijpen 
op mijn aanvankelijke mening, dat een 
kabinet, dat kan steunen op een zo groot 
mogelijke meerderheid in het parlement 
mijn voorkeur heeft.

Inmiddels is door u geconstateerd, dat tot
dusver

a. een parlementair kabinet van PvdA, 
PPR, D’66, KVP, ARP en CHU onmo
gelijk is gebleken;

b. een parlementair kabinet van KVP, 
ARP, CHU, VVD en DS’70 eveneens 
onmogelijk is gebleken;

c. een parlementair kabinet van PvdA, 
PPR en D’66 onvoldoende steun zou 
ondervinden;

d. een onderzoek naar een extra-parle
mentair kabinet op 12 januari 1973 
meer opportuun werd geacht dan een 
onderzoek naar een parlementair ka
binet van KVP, ARP, CHU en VVD.

Thans is dus een extra-parlementair ka
binet in onderzoek. Tot de taak van een 
dergelijk kabinet reken ik niet het ver
vullen van een bruglunctie en het zichzelf 
..overbodig" maken. -Als eerste taak van

welk kabinet ook zie ik in de huidige 
situatie het leiden van ons land door de 
zeer ernstige moeilijkheden zoals de in
flatie, de werkloosheid en de sterke stij
ging van de overheidsuitgaven.
In beginsel moet een kabinet bij de vast
stelling van zijn beleid kunnen uitgaan 
van een vierjarige regeringsperiode.
De gelegenheid, die partijen intussen krij
gen tot ‘herbezinning en eventueel her
oriëntatie, is een ,,toevallige bate” , maar 
het scheppen van die gelegenheid is naar 
mijn mening geen doelstelling van kabi- 
nersformatie.

Gezien de moeilijkheden, die elk komend 
kabinet op zijn weg zal vinden, acht ik 
nog steeds een kabinet volgens uw eerste 
variant (KVP, ARP, CHU, VVD, PvdA, 
PPR, D’66 en DS’70), dat mag rekenen 
op zo groot mogelijke steun in het par
lement, ook al is het een extra-parle
mentair kabinet, de meest gewenste op
lossing. Daarom zou ik geestverwanten 
niet ontraden in een dergelijk Jcabinet 
zitting te nemen. Uiteraard zal de voor
waarde daartoe van een aanvaardbaar 
program in hoofdlijnen en een aanvaard
baar personele bezetting dienen te worden 
vervuld.

Tegenover extra-parlementaire kabinet
ten van minder brede samenstelling vol
gens uw tweede en derde variant (PvdA, 
PPR, D’66, KVP, ARP en CHU of KVP, 
ARP, CHU en VVD, en eventueel DS’70) 
sta ik niet bij voorbaat afwijzend.
Een oordeel daarover kan echter pas 
gegeven worden, indien bekend is of en 
waarom een extra-parlementair kabinet 
van de breedste samenstelling niet mo
gelijk is.

Naar mijn mening is een uitspraak over 
extra-parlementaire kabinetten volgens 
uw 4e en 5e variant (KVP, ARP en CHU, 
dan wel PvdA, PPR en D’66) thans nog 
niet aan de orde.”

BELANGRIJK

Tot zover de brief van de CHU-Tweede- 
Kamerfractie met de standpunten ten aan
zien van mogelijke extra-parlementaire 
kabinetten. Dr. Ruppert zei van deze 
brief, dat er duidelijk de voorkeur voor
een rood-wit-blauw extra-parlementair 
kabinet uit blijkt. ,,Maar evenals bij de 
ARP het geval is, worden een rood-wit 
of een blauw-wit niet bij voorbaat afge
wezen," aldus de informateur. Hij vond 
het belangrijk, dat de christelijk-histo- 
rischen de bereidheid toonden mee te 
w'erken aan een onderzoek naar beide 
laatstbedoelde mogelijkheden.

Overigens sloot dr. Ruppert maandag
morgen jongstleden de mogelijkheid niet

uit, dat bij zijn gesprekken met fractie
voorzitters over het blauw-witte of het 
rood-witte extra-parlementair kabinet 
,,nieuwe feiten”  op tafel zouden komen. 
,,Dan zal het wel noodzakelijk zijn, dat 
ik een week later mijn eindrapport ga 
opstellen,”  zei hij.

NIET MINDER

Kabinetsinformateur Ruppert meent, dat 
er geen grond is om een extra-parlemen
tair kabinet van mindere waarde te achten 
dan een parlementair kabinet. In het ver
leden zijn in ons land namelijk in het 
algemeen geen slechte ervaringen opge
daan met een extra-parlementair kabinet. 
Volgens dr. Ruppert is in de huidige 
kabinetscrisis een extra-parlementair ka
binet de laatste mogelijkheid om tot een 
oplossing te geraken. De figuur van een 
extra-parlementair kabinet is een pat
stelling in het parlement, zo vindt hij. 
De pat-stelling is er, aldus dr. Ruppert.

Hij voerde daarvoor de volgende argu
menten aan:
1. een meerderheidskabinet van confes

sionelen en progressieven bleek niet 
mogelijk,

2. een meerderheidskabinet van de oude 
vijf partijen KVP, VVD, ARP, CHU 
en DS’70 bleek ook niet mogelijk.

,,Er bestaat kennelijk geen vaste werkbare 
meerderheid in het parlement,”  aldus dr. 
Ruppert. De oorzaak daarvan is dat de 
verkiezingen niet hebben opgeleverd een 
meerderheid van fracties, die met elkaar 
willen samenwerken. Bovendien is er 
bijna geen fractie of combinatie, die niet 
onderling op het ene of andere belangrijke 
punt onderling verdeeld is.
Toen dr. Ruppert aan zijn onderzoek naar 
de mogelijkheid van de vorming van een 
extra-parlementair kabinet begon, zei hij 
het duidelijk te vinden, dat er een im- 
passe-situatie is. ,,In die situatie is een 
brugfunctie nodig. In het verleden heeft. 
een minderheidskabinet steeds die brug
functie kunnen vervullen, dan wel steeds 
in een belangrijk minder polariserende 
situatie dan zich thans voordoet.’ '

De kabinetsinformateur is van mening, dat 
een extra-parlementair kabinet geenszins 
uitschakeling -van de parlementaire in
vloed betekent. ,,Integendeel,”  aldus dr. 
Ruppert. ,,Parlementaire invloed kan, 
juist omdat er geen bindende afspraken 
bestaan, goed functioneren. Misschien nog 
beter dan wanneer alle leden van fracties 
tevoren gebonden zijn aan gedetailleerde 
regeerakkoorden. ’ ’

KIEZEN

Dr. Ruppert meent, dat een extra-parle
mentair kabinet niemand of geen groep de 
gelegenheid biedt een keuze te ontgaan. 
,,Het tegendeel is het geval. Het ontbreken 
van afspraken met fracties noopt een 
ieder tot persoonlijk kiezen” .
Volgens de kabinetsinformateur moet een 
extra-parlementair kabinet dan ook niet 
te snel zijn met het stellen van de porte- 
feuille-kwestie of met het uitspreken van 
het onaanvaardbaar. ,,Z o ’n kabinet moet 
bereid zijn tot reëel overleg met het 
parlement” .
Een extra-parlementair kabinet behoeft 
naar het oordeel van dr. Ruppert niet 
kleurloos te zijn. ,,Ook kabinetten, waarin 
socialisten, liberalen en confessionelen 
zaten, waren niet kleurloos” , aldus de 
informateur. Hij vindt het voorts belang
rijk, dat een extra-parlementair kabinet 
een brugfunctie vervult. ,,Het geeftpartij- 
en gelegenheid tot herbezinning en even
tueel heroriëntatie. Een taak van een 
extra-parlementair kabinet zou kunnen 
zijn, dat het zichzelf overl)odig maakt en 
blijft zitten tot weer een parlementair 
kabinet mogelijk is " , aldus dr. Ruppert. 
■Iets dergelijks was het geval met de 
overgangskabinetteii Beel in 1958/1959 en 
Zijlstra in 1966/1967.

H. Lokkerbol

Twee oud-leden van de CH-Tweede Kamer
fractie, respectievelijk de heren J. T. 
Mellema en A. M. de Boo, hebben in het 

vorige nummer hun mening gegeven over 
de politieke situatie, waarin de CHU zich 
vandaag bevindt.

De heer Mellema schrijft; ,,We zijn nog 
steeds een geestesstroming met een steeds 
onduidelijker politiek accent.”
De heer De Boo stelt: ,,De CHU gaat bij 
zichzelf te rade om aan de weet te komen 
aan welke kant zij staat van de politieke 
scheidslijn.”  (Drs. De Boo ziet het zo
genaamde midden in de politiek niet als 
een breed veld, maar als een denkbeeldige 
streep. Je zit öf links öf rechts van de 
streep! Hij concludeert dat binnen de 
CHU een fundamentele discussie nood
zakelijk is, waaruit zal moeten blijken 
wat de politieke kleur van de Unie nu 
werkelijk is.)
Tot zover de stemmen van oud-politici. 
Ik wil graag hier ook herinneren aan het 
artikel van dr. E. Bleumink, waarin deze 
duidelijk zegt: ,,Wie niet kiest, wordt 
niet gekozen.”  Ook volgens de heer Bleu
mink ontbreekt het de CHU aan duidelijke 
stellingname. ,,Drs. Tilanus werd in de 
verkiezingscampagne met lege handen de 
boer op gestuurd.”

Ofschoon ik niet verwacht dat de heren 
Bleumink, De Boo en Mellema het direct 
met elkaar eens zullen zijn waar nu pre
cies de plaats van de CHU moet worden 
bepaald, hebben hun bijzonder boeiende 
bijdragen wel één groot ding gemeen: 
De CHU is onduidelijk!
Ziedaar, in vier woorden samengevat 
de grootste oorzaak van de verkiezings
nederlaag. En dat onduidelijk slaat op 
alles: op de samenstelling van de kandi
datenlijst, op de politieke stellingname, 
op de plaats van de CHU in de samen
leving, op de mening van de Unie over 
actuele kwesties en op het beleid voor de 
komende jaren. Het is er allemaal wel, 
maar erg onduidelijk, zeker voor kiezers 
die veel achtergrond missen.

Met nakaarten worden geen zetels terug
gewonnen. Maar dat een ferme discussie 
nodig is over de plaats van de CHU is 
een ding dat zeker is. Mogelijk dat de 
door de Uniesecretaris aangekondigde 
nota, die in februari in de Unieraad aan 
de orde komt, een eerste aanzet kan zijn 
voor een intense gedachtenwisseling. 
Hopelijk laat de CHU ditmaal nu eens 
geen kansen voorbijgaan, maar gaat zij 
duidelijk zeggen welke richting zij op wil. 
En dat ook blijft volhouden, want anders 
komt zij nog niet op de aangeduide plaats 
terecht.

VERKEER

Wij hebben in deze kolom meerdere ma
len over het verkeer geschreven. Een 
van onze conclusies was dat de mentali
teit en het gedrag van de weggebruikers 
onnoemelijk veel te wensen overlaten. 
De stichting, die wetenschappelijk onder
zoek op verkeersgebied verricht, rea
geerde toen met een opmerking dat het 
niet gaat om de mentaliteit, maar meed
om een streven naar veiliger wegen. Wij 
willen wetenschapsmensen graag gelijk 
geven, maar zolang weggebruikers ver
keersborden doodleuk negeren (iedereen 
kan daarvan tientallen voorbeelden noe
men) houden wij het erop, dat even naarstig 
moet worden gestreefd naar goede ver- 
keersopvoeding als naar veiliger wegen. 
In de opvoeding van weggebruikers zijn 
nog vele gapende kloven aan te wijzen. 
Verkeer is nog steeds geen verplicht 
leervak bij het basisonderwijs. Je vraagt 
je af hoe dit toch anno 1973 mogelijk is. 
Iedereen kan een ander autorijles geven. 
Je vraagt je af in welke vorm en met 
welke kennis en vaardigheid weggebrui
kers aan het autoverkeer gaan deelnemen. 
Zolang een gedegen verkeersopleiding 
ontbreekt, blijft elk verkeersexamen 
- zelfs dat voor het rijbewijs - beneden 
de maat.

A. B.
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Beleidsmotieven nota

„Op weg naar een

In een recent nummer van „Anti
revolutionaire staatkunde", met 
maandelijks orgaan van de Kuyper- 
stichting (het wetenschappelijk cen
trum van de ARP) schreef oud- 
minister drs. P. C. W. M. Bogaers 
een artikel over de nota ,,Op weg 
naar een verantwoorde maatschap
p ij" van de contactraad van KVP/ 
ARP/CHU.

Ue redactie van ,,de Nederlander" 
meende er goed aan te doen dit 
artikel aan de lezers voorteleggen. 
Ook in de CHU immers moet deze 
nota gediscussieerd worden.
Drs. Bogaers bedankte enkele jaren 
geleden voor het lidmaatschap van 
de KVP. Hij trad toe tot de PPR. 
Thans heelt hij zich w'eer van deze 
partij gedistancieerd.

verantwoordelijke maatschappij” door te p. c w. m. Bogaem
In haar uitnodigingsbrief kenschetst de 
redactie van „A.R. Staatkunde”  de nota 
als „een (ontwerp) beleidsstuk, waarin 
tegen de achtergrond van de huidige po
litieke situatie een richting wordt aange
geven, die de betrokken politieke partij
en zouden kunnen gaan, zowel met betrek
king tot de politiek-inhoudelijke als de 
partij-organisatorische problematiek” . 
De redactie van het maandblad is van 
mening dat de discussie aan inhoud zou 
winnen wanneer daarin de beleidsperspec
tieven, zoals die in de nota naar voren 
worden gebracht, centraal worden gesteld. 
Lezing van deze nota doet waarschijnlijk 
bij velen de vraag opkomen, of realise
ring van de getrokken beleidslijnen wel 
dan niet; mogelijk is. Daarom heb ik 
hierboven als ondertitel gekozen; Illu
sie of potentiële werkelijkheid?

Alvorens op deze vraag een antwoord te 
geven, stel ik het op prijs een aantal 
van deze beleidsperspectieven kort sa
men te vatten om aldus een achtergrond 
te hebben voor mijn betoog.

1. WELKE BELEIDSPER
SPECTIEVEN?

1. Een zich inzetten voor de overwin
ning van het recht in nationale en 
internationale verhoudingen.

2. Een overheid, die bevordert, dalmen
sen hun verantwoordelijkheid voor 
anderen kwijt kunnen.

3. Een overheidspolitiek, die er aan 
meewerkt, dat in een verantwoorde
lijke maatschappij steeds meer ge
stalte krijgen:
menselijke waardigheid, verdraag
zaamheid, persoonlijke verantwoor
delijkheid, sociale gerechtigheid.

4. Een overheid, die aandacht schenkt 
aan de democratisering van de de
mocratie.'

5. Een overheid, die pogingen doet om 
meer gerechtigheid te bewerkstelli
gen met name door een verdere sprei
ding van verantwoordelijkheid, van 
macht, van bezit en van cultuurgoe
deren; enerzijds om verantwoorde
lijkheid te geven aan de individuele 
mens in zijn persoonlijke levenssfeer 
en in de gemeenschappen, waarin hij 
leeft en werkt, anderzijds ,om uit
drukking te geven aan onze verant
woordelijkheid voor de samenleving 
om ons heen, dichtbij en veraf, in 
heden en toekomst.
Kortom een beleid gericht op een 
verantwoordelijke maatschappij!

6. Een overheid, die bij voortduring 
streeft naar een evenwichtige en we
derzijdse afbouw van de bestaande 
wapensystemen (,,niet onderhandelen 
uit vrees, maar ook niet bevreesd 
zijn om te onderhandelen").

7. In aansluiting daarop een beleid, ge- 
.richt op het dempen van de welvaarts- 
kloof tussen arme en rijke landen, 
onder meer door ingrijpende wijzi
gingen in de eigen economische struc
tuur niet te schuwen.

8. Een zich bewust zijn van de gevaren 
van de milieuverontreiniging.

9. Voorts een bel-;id dat in het kader 
van een harmonische groei een ver
dere verkleining van inkomens- en 
vermogensverschillen nastreeft, een 
grotere geestelijke toerusting en een 
zodanig culturele en creatieve ont
wikkeling, dat van een welzijnsrevo- 
lutie gesproken mag worden.

10. Voor de verhoudingen in het moderne 
bedrijfsleven een beleid dat als hoek
stenen kiest; samenwerking en deel
genootschap.

II. SAMENVATTING VAN DE 
BELEIDSPERSPECTIEVEN.

De in par. I genoemde beleidsperspec
tieven zou ik als volgt durven samen 
te vatten;

1. Niet het HEBBEN is ’t belangrijk
ste, maar het ZIJN.

2. Het ,,zijn”  niet alleen en niet inde 
eerste plaats van ons zelf, maar juist 
ook van DE ANDER; met andere 
woorden zelf IEMAND kunnen zijn, 
maar nog meer anderen IEMAND

laten worden. Weer anders gezegd: 
,,geef ELKE mens de ruimte om 
mens te zijn, niet als evenzovele 
middelpunten van eigen wereldjes, 
maar wel als mondige mensen, bereid 
zelf medeverantwoordelijkheid te 
dragen voor het geheel en daarvoor 
offers te brengen” ; met als conse
quentie dat bij elke handeling, in vrij
heid te stellen, overwogen dient te 
worden, dat er twee kanten aan kun
nen zitten: de verruiming van. de 
eigen leefruimte, maar óók de be
perking van die ruimte bij anderen!

3. Een grondhouding, een mentaliteit, 
waarin niet de polarisatie, niet een 
hernieuwde klassenstrijd, niet ’t oog 
om oog, tand om tand, maar het 
streven naar harmonie de kracht 
van de polsslag bepaalt.
,,Wij kiezen met overtuiging” , zo 
zegt de nota, ,,voor een samenle
ving, die berust op de idee van de 
harmonie en de rechtvaardige afwe
ging van tegengestelde belangen; wij
zen af een maatschappelijke orde, ge
bouwd op tegenstellingen en conflic
ten.”
Dit wil overigens helaas niet zeggen, 
dat in vele gevallen, intern dan wel 
extern, strijd vermeden zal kunnen 
worden.

III. ENIGE CONSEQUENTIES VAN 
HET WILLEN WAAR MAKEN 

VAN DEZE BELEIDSPER
SPECTIEVEN.

1. Voor de ontwikkeling van de mate
riële welvaart.
a. Als gevolg van de kritische bezin

ning op het postulaat van de eco
nomische groei: mogelijk een be
langrijke verlaging van het jaar
lijkse groeipercentage van het na
tionale inkomen.

b. Als gevolg van een belangrijk 
grotere aandacht voor de ontwik
kelingslanden - in de vorm van 
meer financiële hulp, meer han
del, het niet schuwen van wijzi
gingen in ons eigen produktieap- 
paraat - zal het deel van het na
tionale inkomen, dat voor eigen 
welvaart beschikbaar komt, ver
minderen evenals de werkgelegen
heid

c. Het voor consumptie in engere 
zin beschikbare deel zal voorts 
ongetwijfeld de gevolgen onder
vinden van een politiek, gericht 
op de bescherming van het milieu 
en op verhoging van de cultuur.

De prioriteit aan het ,,Z1JN”  - van 
onszelf en van anderen - betekent 
derhalve, dat daarmede tegelijkertijd 
een streep gezet wordt door het 
streven het reële inkomen per hoofd 
van de bevolking per jaar te doen 

. stijgen met 2)4, 3 of 3)4%. De vraag 
mag en moet zelfs worden gesteld 
of er niet eens een jaar bij zal zijn, 
waarin het handhaven van de zoge
naamde nullijn niet wel mogelijk is. 
(De gevolgen van een betere inko
mensverdeling en een betere vermo
gensverdeling zijn hier buiten be
schouwing gelaten.).

2. Denkpatroon en leefwijze zullen een 
fundamentele verandering dienen te 
ondergaan.
Wij zullen af moeten van onze ex
pansiedrift, van onze prestatiedrang, 
van ons hoge levenstempo, van onze 
eis naar als maar meer welvaart en 
voortdurend nieuwe sensaties.

3. Het woord zal veel meer moeten 
plaats maken voor de daad. Juist 
bij een dergelijk, op fundamentele 
veranderingen gericht, plan is de ge
loofwaardigheid hiervan afhankelijk.

IV. ILLUSIE OF WERKELIJKHEID?

De vraag ,,illusie of werkelijkheid”  dwingt 
tot een stellingname. Menigeen zal ge
neigd zijn, wijzende op de egocentrische 
werkelijkheid, waarin de mens gevangen 
zit, deze visie, waarvoor een wilsombui- 
ging noodzakelijk is, als een illusie te

bestempelen. Hij die probeert het Evan
gelie als een uitdaging te beschouwen 
en die daarin met name leest: de plicht 
te streven naar gerechtigheid, óók op deze 
aarde, kan deze vraag niet met dit ar
gument afdoen. Hij moet steeds weer op
nieuw trachten te voldoen aan de Evange
lische opdracht tot het beter bewoonbaar 
maken van deze wereld voor zijn mede
mensen. Vanuit deze verantwoordelijk
heid, kritisch staande voor het antwoord 
op de vraag: illusie of werkelijkheid, 
meen ik te mogen zeggen; illusie, ja, 
als men deze beleidsvisie uitsluitend via 
de politiek zou willen realiseren.

Werkelijkheid, mogelijk, als - via een 
gedachte van Alfred Moser: de illusie 
van vandaag is het ideaal van morgen 
en de werkelijkheid van overmorgen - tot 
leven zou kunnen worden gebracht, wat in 
de nota genoemd wordt: de christen-de- 
mocratische beweging. Tot leven zou kun
nen worden gebracht, niet als een nieuwe 
politieke organisatie, maar wel als eende 
maatschappij doordesemende BEWEGING 
van'deze tijd; een beweging die in tal 
van maatschappelijke activiteiten zou 
moeten doorwerken en die in het bij
zonder ook verbonden zou dienen' te zijn 
met hen, die voor -het algemene belang 
werkzaam zijn. Een dergelijke maatschap
pelijke BEWEGING lijkt in dit verband 
van bijzonder belang, omdat er belangrijk 
meer kans is op het ,,illusie blijken te 
zijn”  dan op het ,,werkelijkheid worden” . _

De nota heeft in deze egocentrische maat
schappij menselijkerwijs gesproken alles 
tegen! De werkelijkheid van dit moment 
is immers, dat wij gevangen zitten in 
een soort ,,consumptie-evangelie” , waar
van de teksten je elk willekeurig moment 
van de dag - via kranten en tijdschrif
ten, via radio en televisie, via aanplak
biljetten en lichtreclames, via onze ,,way 
of life”  - om de oren vliegen. De wer
kelijkheid is, dat wij gevangen zitten in 
een prestatiedrang - in een haantje de 
voorste willen zijn, in de eigen haan ko- 
ning willen laten kraaien, - die je ziek 
maakt. En dat echt niet alleen op econo
misch gebied, maar net zo goed in sec
toren, die op het ,,zijn”  gericht (zonder 
moeten) zijn: de sport, de cultuur, de 
wetenschap, de pers en noem maar op.

De werkelijkheid vanditmomentis voorts, 
dat wij gevangen zitten in het huidige on
geduldige materialistische/hedonistische 
systeem, dat overbelasting, overspanning, 
het geen tijd hebben om eens rustig 
over de problemen na te denken, de angst 
voor de stilte en het schier onoplosbaar 
worden van telkens meer problemen tot 
de kwalijkste symptomen van deze tijd 
gaan behoren. Hoe kun je in zo’n tijd 
nog eens massaal gaan beseffen, dat 
,,het Evangelie uitdaging, opgave en gave 
tegelijkertijd is ” . Dat alleen op basis 
daarvan echt geluk en vrede te vinden is! 
Mij dunkt, dat voor het tot werkelijkheid 
kunnen maken van de gedachten van de 
nota, je in de eerste plaats nodig hebt 
mensen, die het ideaal willen pro
beren voor te leven, met vallen en op
staan!

Zouden die nog te vinden zijn? Ik weet 
het niet, de toekomst zal het leren. 
Mensen, die er samen proberen achter 
te komen, wat met name die woorden 
,,het Evangelie is uitdaging en opgave”  
voor deze tijd betekenen, ook op het 
gebied van de politiek. Dat antwoord 
vind je in deze wereld met oorverdovend 
lawaai niet door alleen met elkaar te 
werken; daarvoor heb je ook nodig - met 
huiver schrijf ik ’t neer - de stilte en 
het samen bidden. Mensen, die samen 
proberen uit te dragen, dat er van de 
verwezenlijking van al onze maatschap
pelijke en politieke idealen weinig terecht 
kan komen, als niet opnieuw door de 
maatschappij positief gewaardeerd gaan 
worden deugden als: offerbereidheid, in
schikkelijkheid, eerlijkheid, ,,decency” , 
trouw, liefde, rechtvaardigheid, plichts
betrachting e.d. Dat het daarom in wezen 
gaat om een mentaliteitsslag! Dat zonder

het winnen daarvan, zonder een geestelijk 
reveil, via de politiek niet zo heel veel 
kan worden bereikt. Dat we zonder een der - 
gelijke nieuwe geestelijke dimensie niet 
verder komen dan de bekende 5% marge, 
die er maximaal zou zitten tussen het be
leid van het ene of het beleid van het an
dere kabinet.

Ergens voel ik mij op bijzondere wijze 
aangesproken door de woorden van mr. 
W. C. D. Hoogendijk, die in zijn , .dis
cussiebijdrage”  voor de nota zegt: ,,Het 
is niet een ontvluchten van de politieke 
realiteit, maar in tegendeel juist een 
doorstoten tot de kern van die rea- 
liieit, indien wij volhouden, dat 
het in de politieke strijd om niets 
minder gaat dan de vraag aan welke 
god een volk, een generatie, zich toe
vertrouwt” . Daarvan hangt af, of die ge
neratie geconfronteerd zal blijven met 
schijnbaar autonoom verlopende, de maat
schappij overrompelende ontwikkelingen, 
die soms tot rampzalige gevolgen leiden, 
zonder dat wij bij machte blijken, daarop 
uit de politieke sfeer in te grijpen, dan 
wel óf wij in een situatie kunnen komen, 
dat wij de wezenlijke problemen van de 
huidige generatie wél aan zullen kun-

Het bieden aan de politiek van die ruime
re armslag zou een van de belangrijkste 
vruchten kunnen zijn van een maatschap
pelijke christen-democratische BEWE
GING. Een beweging, die zich niet af
schermt van andere volksgroepen; die het 
in tegendeel zal toejuichen als iets soort
gelijks ook bij hen zou plaatsvinden en 
die zich over de resultaten daar bereikt 
alleen zou verheugen. Die zelf evenwel 
verenigt hen, die bewust als levensbron 
hebben aanvaard, het Evangelie en die 
elkaar nodig hebben om te ontdekken, 
wat in deze tijd concreet betekenen de 
woorden: uitdaging, opgave en gave. Wat 
het betekent je te durven stellen onder 
de kritiek van dat Evangelie. Kortom 
personen, die stilte, gebed en elkaar 
nodig hebben om inspiratie op te doen 
en grotere onzelfzuchtigheid te bereiken.

ILLUSIE OF WEKELIJKHEID?

Als je alleen maar realist wilt zijn, zou 
je misschien moeten zeggen: honderd 
maal meer kans op illusie dan op het ooit 
werkelijkheid worden. Dat houdt in, dat 
die christen-democratische beweging 
naast de functie van ontmoeting en be
zinning, van formulering van de he- 

‘ dendaagse opgaven, van zuurdesem willen 
zijn etc. ook de functie van het opvangen 
van de teleurgestelden, van de mis
lukkelingen en van de mogelijke frus
traties zou dienen te vervullen. Een soort 
krachtcentrum derhalve, waarin de men
selijke accu, die in de huidige tijd in 
recordtijd opbrandt, weer kan worden op
geladen.

V. BESLUIT.

De nota is een belangwekkend stuk. De 
opgave die zij stelt is bijna onmense
lijk. Ze maakt je stil. Alleen met boven
natuurlijke middelen kan het lukken. 
Christen-democratische BEWEGING mo
gelijk hiervoor belangrijk instrument. 
Maar in hemelsnaam: niet alles in eens! 
Dat zou de zekerste weg naar de dé
confiture zijn: een vuurpijl die z ichzelf 
verbrandt!
Aan prioriteiten zal men derhalve niet 
kunnen .ontkomen!
En wil men aan de ontmoediging niet be
zwijken, dan zal men genoegen moeten 
nemen met een goed verloop van de trend; 
zal men geduld en incasseringsvermogen 
dienen te hebben.
Dit alles met als motto het opschrift 
boven de deur van een Indiaans centrum:

,,God geve mij bezonnenheid om te aan
vaarden wat ik niet veranderen kan. Moed 
om te veranderen, wat veranderd kan 
worden. Wijsheid om tussen deze beide 
het juiste onderscheid te kennen.”
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HOE STEMDEN DE KERKELIJKE GEZINDTEN ?
Van degenen, die bij de Tweede-Kamer- 
verkiezingen van woensdag 29 november 
jongstleden op de CHU stemden, was 85 
procent hervormd, 5 procent gerefor
meerd, 3 procent rooms-katholiek, 5pro
cent behoorde tot een andere kerkelijke 
gezindte en 1 procent was buiten-kerkelijk. 
Van alle hervormden stemde 23 procent 
op de PvdA, 18 procent op de CHU, 
18 procent op de VVD, 8 procent op de 
ARP, 5 procent op D’66, 4 procent op 
DS’ 70, 3 procent op de PPR, 0 procent op 
de KVP, 15 procent op de overige partijen, 
terwijl 7 procent niet stemde.

Dit zijn enkele cijfers uit het boek ,,De 
Nederlandse kiezer ’72” . Het boek be
schrijft de eerste resultaten van het 
nationaal verkiezingsonderzoek, waaraan 
politicologen van zeven Nederlandse uni- 
versiteiten en hogescholen meewerken. 
Die resultaten werden verkregen dank zij 
een mondelinge enquête in de eerste drie 
weken na de verkiezingen onder in totaal 
ongeveer 3,350 kiesgerechtigden ver
spreid over 379 gemeenten.

DECONFESSIONALISERING

Het onderzoek strekte zich ook uit tot 
de kerkelijke gezindte van de kiezers. 
In het boek wordt daarover geschreven in 
het hoofdstuk ,,Kerkelijke gezindte en 
politieke deconfessionalisering” .

,,Na het bekend worden van de uitslag 
van de laatste verkiezingen was politieke 
deconfessionalisering de meest gehoorde 
verklaring voor de gevoelige verliezen, 
welke KVP en CHU hadden geleden” , zo 
wordt opgemerkt in dat hoofdstuk. 
Gebleken is, dat 98 procent van de KVP- 
stemmefs katholiek is. ,,Wat dat betreft 
is er niets veranderd sinds 1967. De 
KVP is nog altijd een partij van 
katholieken. Van een tendentie naar een 
open volkspartij is, voor wat de KVP 
betreft, weinig te bespeuren. De KVP 
blijkt geen enkele aantrekkingskracht te 
hebben op niet-katholieken. Ook de bruto
winst van de KVP is voor 96 procent 
afkomstig van katholieken. Dat de politieke 
deconfessionalisering zich inderdaad heeft 
voortgezet blijkt uit de terugloop van het 
aantal leden van de respectievelijke zui
len, dat op de partij van die zuil stemt," 
aldus het boek ,,De Nederlandse 
kiezer ’72” .

Er worden de volgende cijfers gegeven:

- het aantal KVP-stemmers onder alle 
katholieken was in 1972 38 procent, in 
1971 52 procent en in 1967 67 procent,

- het aantal ARP-stemmers onder alle 
gereformeerden was in 1972 56 procent, 
in 1971 61 procent en in 1967 82 procent,

- het aantai CHU-stemmers onder alle 
hervormden was in 1972 18 procent, 
in 1971 22 procent enin 196724procent.

Bij de interpretatie van deze gegevens 
dient er rekening mee te w'orden gehou
den, dat sinds de afschaffing van de 
opkomstplicht relatief veel katholieken 
bij de verkiezingen zijn thuisgebleven. 
Daarentegen blijkt niet-stemmen bij de 
gereformeerden een nauwelijks voorko
mend alternatief te zijn.

KERKBEZOEK

Het is volgens de onderzoekers overigens 
de vraag in hoeverre er bij de gerefor
meerden sprake is van politieke decon
fessionalisering. Weliswaar stemt niet 
meer dan 56 procent van alle gerefor
meerden op de ARP, maar nog eens 
26 procent stemt op de CHU, de SGP of 
het GPV. Ondanks verlies in eigen kring 
heeft de ARP winst geboekt. De cijfers 
doen vermoeden, dat dé ARP de enige 
confessionele partij is met een zekere 
aantrekkingskracht buiten het eigen gere
formeerde rekruteringsgebied. Gezien de 
geringe omvang van het aantal AR- 
kiezers (28) kan men op dit punt echter 
niet verder gaan dan een vermoeden uit 
te spreken.
,,Het verlies van de confessionele par
tijen wordt vaak toegeschreven aan het 
feit, dat veel mensen zich minder ver
bonden voelen met de geïnstitutionali
seerde kerk. Mede daardoor zouden zij 
zich ook minder aangetrokken voelen tot 
de traditioneel aan die kerk verwante 
partij. Op grond van deze veronderstel
ling kan men verw'achten, dat de mensen, 
die zich minder verbonden voelen met 
hun kerk, in mindere mate op de betrokken 
confessionele partijen zullen stemmen,” 
zo wordt gezegd. In de onderstaande 
Tabel 4 is frequentie van kerkbezoek ge
bruikt als indicator voor binding aan de 
kerk. Kerks zijn zij genoemd, die zeggen 
elke week naar de kerk te gaan. Als 
niet-kerks worden de informanten be
schouwd die minder dikwijls of nooit 
kerkbezoek afleggen. Bij alle drie de 
godsdienstige groeperingen blijken de 
frequente (,,kerkse” ) kerkbezoekers meer 
op de verwante confessionele partij te 
stemmen dan de minder frequente ,,niet- 
kerkse”  kerkbezoekers.

KVP-stemmers onder

1972 1971 1967

kerkse katholieken 
KVP-stemmers onder

53 70 77

niet-kerkse katholieken 
ARP-stemmers onder

25 25 37

kerkse gereformeerden 
ARP-stemmers onder 
niet-kerkse

61 67 88

gereformeerden 
CHU-stemmers onder

36 40 58

kerkse hervormden 
CHU-stemmers onder

44 50 54

niet-kerkse hervormden 8 11 14

Er is een dalende lijn zichtbaar bij alle 
groeperingen, dus ook bij de kerkse kerk
leden. Kennelijk is er niet alleen sprake 
van deconfessionalisering in die zin, dat 
een zwakkere binding aan de kerk leidt 
tot een zwakkere binding aan de verwante 
confessionele partij. Ook onder dekerksen 
vindt kennelijk een geleidelijk voortschrij - 
dende loskoppeling plaats van de kerke
lijke gezindte en het stemmen op de 
verwante confessionele partij.”  aldus de 
onderzoekers.
Het meest verrassende noemen zij het 
feit, dat het percentage KVP-stemmers 
onder de niet-kerkse katholieken stabiel 
is gebleven tussen 1971 en 1972, terwijl 
juist onder de kerkse katholieken een 
sterke daling van het percentage KVP- 
stemmers is opgetreden. Een gedeelte 
van het verlies onder kerkse katholieken 
is waarschijnlijk gegaan naar de RKPN. 
Drie procent van de katholieken die in 
1972 gestemd hebben, stemde op deze 
partij.
Welke partijen profiteren nu het meest 
van de deconfessionalisering? Het onder
zoek besteedde alleen aandacht aan de 
vraag, in hoeverre de winnaars van deze 
verkiezingen, PvdA, VVD en PPR hun 
winst geput hebben uit de leden van de 
katholieke en protestantse kerken. Blij
kens een in 1967 gehouden enquête was 
toen 9 procent van de PvdA-stemmers 
katholiek; in 1972 is dit 18 procent. Bij 
de VVD zijn deze percentages respectie
velijk 17 procent en 25 procent. De 
katholieke PvdA-aanhang heeft zich dui
delijk nog niet gestabiliseerd, aldus het 
boek. Tien procent van de constante PvdA- 
kiezers is katholiek. De bruto-winst van 
de PvdA bestaat voor 34 procent uit katho
lieken en het bruto-verlies van de PvdA 
bestaat voor 26 procent uit katholieken. 
In vergelijking met de kathoiieken is de 
hervormde aanhang van de PvdA duidelijk 
meer constant. Bijvoorbeeld: 69 procent 
van de hervormden, die in 1972 op de 
PvdA stemden, deden dit ook al in. 1971. 
Daarentegen stemden slechts 35 procent 
van de katholieken, die in 1972 op de 
PvdA stemden, ook al in 1971 op deze 
partij. Een soortgelijk verschijnsel doet 
zich voor bij de VVD. Ook de PPR-winst 
bestaat voornamelijk uit kathoiieken. Op
merkelijk is volgens de politicologen ook, 
dat de PPR nu meer aantrekkingskracht 
bleek uit te oefenen op de niet-kerkelijken 
dan in het verleden.

In een volgend artikel zullen enkele alge
mene gegevens van het onderzoek, gepubli
ceerd in ,,De Nederlandse kiezer ’ 7 2 " ’', 
worden vermeld.

H. L.

,,De Nederlandse kiezer ’72” , uitgave: 
Samson Uitgeverij te Alphen aan de 
Rijn, prijs f8,90.

Minister Geertsema:
VEEL GEMEENTERADEN KOMEN BIJ MAKEN 

VAN PROFIEL UIT OP EEN CHU-BURGEMEESTER
,,Tengevolge van de inspraak doet het 
verschijnsel zich voor, dat veel gemeente
raden bij het maken van een profiel 
voor een nieuwe burgemeester uitkomen 
op een CHU-burgemeester, als compromis 
tussen links en rechts.”  Dit heeft minister 
mr. W. J. Geertsema van binnenlandse 
zaken gezegd in een vraaggesprek met 
de journalist Hans Smits van ,,Vrij Ne
derland” .

In het gesprek, dat afgedrukt werd in 
VN van 6 januari jongstleden, kwamen 
- uiteraard - de burgemeesters ter sprake. 
Sprekende over de openbare veiligheid 
zei de bewindsman: ,,Een gekozen func
tionaris kan volgens mij niet het beheer 
hebben over de politie. Dat is ook één 
van de redenen dat ik tegenstander ben 
van een gekozen burgemeester. Onze bur
gemeesters zijn hoofd van de plaatselijke 
politie en verantw'oordelijk voor de open
bare orde in hun gemeente. In landen, 
waar de burgemeester wordt gekozen, 
heeft hij die politiefunctie niet. Een ge
kozen burgemeester kan die verant
woordelijkheid ook niet dragen. Die moet 
in dat opzicht teveel tegemoetkomen aan 
de verlangens van de plaatselijke bevol

king, waardoor hij het algemeen belang 
gaat verwaarlozen” , aldus burgemeester 
Geertsema.

ER DRUK MEE

Journalist Smits merkte in zijn artikel 
op, dat ,,voorlopig de burgemeesters nog 
benoemd worden". En hij vervolgde:

,,Geertsema heeft het er druk mee, omdat 
hij tengevolge van een reeks gemeentelijke 
herindelingen wordt overstroomd door 
sollicitanten. Vorig jaar bleek uit een 
telling, dat de KVP (355 burgemeesters) 
en de CHU (151 burgemeesters) ver 
oververtegenwoordigd waren in vergelij
king met de PvdA (141 burgemeesters) en 
de VVD (77 burgemeesters). Gaat Geertse
ma iets aan deze wanverhouding doen, ge
zien de nieuwe afbrokkeling van KVP en 
CHU?
Geertsema: ,,Dat moet natuurlijk wel 
gebeuren. Maar tengevolge van de in
spraak doet zich het verschijnsel voor, 
dat veel gemeenteraden bij het maken 
van een profiel uitkomen op een CHU- 
burgemeester, als compromis tussen de 
wensen van links en rechts. Als ik daarop 
moet afgaan, blijft de CHU zijn over
vertegenwoordiging houden."

Overigens wil Geertsema de inspraak van 
de gemeenteraden niet te ver doorvoeren. 
Hi'j biijlt tegui het noemen van namen 
in het overleg tussen gemeenteraden en 
commissarissen van de koningin."

Aldus VN van 6 januari j.1.

H. L.

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek

Telefoon 05130-22652

IN OVERIJSSEL 

WAARDERING 

VOOR NOTA 

CONTACTRAAD
Een honderdtal lagere kaderleden van 
KVP, ARP en CHU in de provincie Overijs
sel heeft in het algemeen waardering voor 
de nota van de contactraad van de drie 
christelijke partijen ,,Op weg naar een 
verantwoordelijke maatschappij” . Vooral 
voor de intensie van de nota bestond 
die waardering op een, op zaterdag 12 
januari j.1. te Raalte gehouden verga
dering.

Er bleek wat moeite te zijn wat betreft 
de leesbaarheid van de nota. Daarom was 
er aandrang op meer doorzichtigheid. In 
de nota had nog wel wat duidelijker mogen 
staan dat het geheel was geënt op het 
Evangelie. Hoe duidelijker in dat opzicht, 
hoe liever, aldus de vergadering.

In de ochtenduren bespraken de kader
leden in discussiegroepen uit de nota de 
hoofdstukken ,,Ten geleide” , ,,Verbroken 
evenwicht” , ,,Internationale vraagstuk
ken” , ,,Harmonische groei”  en ,,De mens 
en zijn ontplooiingsmogelijkheden” .
Des middags kwamen de hoofdstukken 
,,Het karakter van de nieuwe organisatie”  
en ,,De vormgeving”  aan de orde.

Even kwam ter sprake het initiatief van 
de aktiegroep voor een nieuwe partij. 
Daarvoor was weinig waardering, al be
greep men wel het ongeduld, maar met 
de conclusie was men het lang niet eens. 
Uit de discussie bleek wel dat de aan
wezigen voeien voor één Christelijke par
tij, die duidelijk het Evangelie als uit
gangspunt heeft. Door de aanwezigen zal 
nu gesproken worden met de achterban, 
dus met de kiesverenigingen, zo mogelijk 
gecombineerd.
Op 14 april komen de kaderleden weer 
bij elkaar voor een afgerond gesprek. 
.4.11e aanwezigen waren blij met het initia
tief van de provinciale besturen om met 
elkaar deze studiedag te houden. De sfeer 
was hartverwarmend, geen enkele 
haarkloverij over de betekenis van be
paalde woorden, geen scherpe tegen- 

. stellingen, maar een bereidheid om naar 
elkaar te luisteren.
Het geheel geeft vertrouwen voor de 
toekomst voor Overijssel.

J. Strijker

Mededeling van 

de administratie
Aan alle abonnees op ,,De Nederlander”  
werd aan het begin van deze week een 
circulaire toegezonden, waarin o.m. werd 
medegedeeld dat de prijs van het abon
nement voor 1973 f l5 ,-  bedraagt. Wenst 
men dat bedrag in tweeën te betalen, dan 
blijft men toch aansprakelijk voor het jaar
abonnement, echter moeten wij dan 2 x 
f8 ,- in  rekening brengen.
De prijs voor de studentenabonnementen 
blijft gehandhaafd; deze bedraagt dus nog 
f6,50.

Gemakshalve werd een accept-girokaart 
ingesloten. Het verschuldigde abonne
mentsgeld voor 1973 kan men dus uit
sluitend per accept-girokaart voldoen op 
de postrekening van de Barneveldse Druk
kerij en Uitgeverij B.V. te Barneveld. 
Dit werd o.m. gedaan om aan verschii- 
lende wensen van abonnees tegemoet te 
komen.

Echter kan men, evenals voorheen het 
bedrag ad. f l5 ,-  zonder gebruikmaking 
van de accept-girokaart, ook betalen door 
overschrijving op postrekening no. 70154, 
t.n.v. ,,Adm. Stichting Uniepers” , Van 
Deventerlaan 49, Voorburg of de bank 
opdracht geven tot betaling op onze reke
ning no. 21.87.85.712 bij Pierson, Heldring 
en Pierson/Vlaer en Kol te Bilthoven.

U zult onze administratie z.eer verlichten 
door het abonnementsgeld voor 1973 vóór 
31 januari a.s. te voldoen.

Administratie Stichting Uniepers.
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CHRISTELIJKE PARTIJEN MOETEN MEER 
AAN IMAGE BUILDING DOEN

„De Christelijke partijen zullen meer aan 
image-building moeten doen. Zo niet, dan 
zal dit onherroepelijk het einde betekenen 
van de confessionele partijen en dan komt 
er een opgaan van christenen in progres- 
sieven en conservatieven, met alle gevaren 
van dien” .
Dit heeft de heer J. Jansen, directeur van 
de Christelijke Pedagogische Academie 
,,Felua”  te Ede gezegd op de najaarsver
gadering van de christelijk-historische 
kiesvereniging te Ede.

De heer Jansen sprak over het onderwerp 
,,Het image van een politieke partij” . Hij 
benaderde de huidige situatie van de maat
schappij sociologisch en soms ook enigs
zins psychologisch vanuit de historie, met 
gebruikmaking van het zogenaamde model 
Riesman, beschreven in diens boek ,,The 
lonely crowd”  (De eenzame massa).
In dit boek gaat het in belangrijke mate 
over het veranderende karakter van de 
huidige maatschappij. Tot 1650 was er een 
statische maatschappij van tradition- 
directed people d.w.z. er was een eenheid 
van gedrag door bepaalde tradities. Binnen 
de zogenaamde gesloten gemeenschappen 
vervulde ieder een passende sociale rol. 
In die tijd was er in hoofdzaak sprake van 
een agrarische maatschappij. Het leefpa
troon werd in hoofdzaak bepaald door de 
groep zelf. Wanneer men zich afwijkend 
gedroeg werden er sancties toegepast die 
konden bestaan uit o.a. algehele boycot of 
in het ergste geval zelfs uitstoting uit de 
groep.
Ook in de toen bestaande maatschappij 
kende men leidersfiguren waarvoor men 
een absoluut ontzag koesterde. Bij de 
stammenbevolking kende men als zodanig 
de tovenaars en de medicijnmannen.
Tegen 1700 verdween de statische maat
schappij om plaats te maken voor een 
in toenemende mate dynamische maat
schappij, welke op dit moment nog voort
duurt.
Deze dynamische maatschappij kenmerkt 
zich door inner-directed-people d.w.z. er 
is eenheid van gedrag door principes. 
Men werd sterk geleid door principes

die van ouders overgingen op kinderen. 
Autoriteiten, die een appèl deden op de 
bestaande principes kregen alle aandacht 
en vonden gehoor bij de massa.
Zij waren dè leiders van de dynamische 
maatschappij.
De mens, zowel de liberale als de christe
lijke, werd geregeerd door zijn schuldge
voel. De dynamische maatschappij kreeg 
na de tweede wereldoorlog een turbulent 
karakter.
Het schuldgevoel maakte plaats voor het 
gevoel van een vage angst.
In tegenstelling tot de inner-directed- 
people spreken we na de tweede wereld
oorlog van de other-directed-people ofwel 
de mens die gevoelig blijkt te zijn voor 
signalen van buitenaf. Eenvoudig te be
ïnvloeden. Hij doet alle moeite om sig
nalen op te vangen voor de beheersing van 
zijn -vaak onzeker - gedrag.

MENS VAN VANDAAG

De mens van vandaag, individueel of als 
groep, heeft in zich iets van de boven
omschreven typen. Eén hiervan is altijd 
dominerend.
De heer Jansen verduidelijkte dit aan de 
hand van enkele voorbeelden waarbij hij 
tevens lette op de politieke gezindheid 
per type.
De tradition-directed-people (laat zich 
leiden door tradities) stemt zoals zijn om
geving - familie, kerk of klasse - dat 
deden en nog doen. Kiezers behorend tot 
dit type zullen we kunnen vinden bij de 
KVP, ARP en de CHU.
De inner-directed-people kunnen, aldus de 
heer Jansen, althans sociologisch bezien, 
verdeeld worden in.drie groepen, te weten: 
socialisten, konféssionelen en liberalen. 
De personen die hieronder kunnen worden 
gerangschikt zullen stemmen opb.a. PvdA, 
VVD, SGP en GPV, maar wellicht ook wel 
op de reeds genoemde konfessionele par
tijen.
De derde groep welke nog kan worden 
onderscheiden wordt de other-directed- 
people genoemd.
Tot deze groep of dit type worden gerekend 
die mensen, die sterk gevoelig zijn voor

iets nieuws, voor nieuwe ideeën.
Hun houding wisselt met hun leeftijd of 
sociale status.

TOENAME

In de huidige politieke situatie van Neder
land is duidelijk een toename van deze 
groep te bespeuren, aldus de heer Jansen. 
Als voorbeelden hiervan werden genoemd: 
D ’66 (links liberaal), DS ’70 (Drees sr. - 
Drees jr.), PPR (De Gaay Fortman sr. - 
De Gaay Fortman jr.).
Uit deze voorbeelden zal duidelijk zijn, dat 
er sprake is van, wat wij noemen het 
generatieconflict, zo zei de heer Jansen. 
Bovendien wordt het als een modever
schijnsel gezien om links en ook nog pro
gressief te zijn. Men raakt hoe langer hoe 
meer los van principes en tradities. 
Man en vrouw stemmen op verschillende 
partijen evenals kinderen op eên andere 
partij stemmen dan hun ouders.
Tot dit type worden ook gerekend die men
sen, die lakhebbenaanpartijprogramma’s 
en derhalve geen principe-mensen meer 
willen zijn.
Dat de massa-media en met name de 
televisie bij de beïnvloeding een grote 
en belangrijke rol vervullen spreekt voor 
zichzelf, vond de heer Jansen.
Men let meer op de persoon die op het 
beeld verschijnt dan op datgene wat hij 
te zeggen heeft.
Belangrijk hierbij is het gezicht van de 
man of vrouw die op de beeldbuis ver
schijnt en of hij of zij adrem is, welke 
kreten daarbij worden gebezigd en of hij 
of zij duidelijk kan motiveren.
Duidelijk zijn is in de huidige pluriforme 
en polyvalente maatschappij buitengewoon 
belangrijk.

STEMMEN'WINST

,,Het image van een bepaalde politicus 
kan alleen al stemmenwinst betekenen. 
We hebben dit duidelijk kunnen consta
teren bij de heer Wiegel (en Pien) en 
stellig ook bij de heer Koekoek” , aldus 
de heer Jansen.

Verliep de koersbepaling vroeger via het 
geschreven of gesproken woord, thans is 
van belang welk beeld men van iemand 
krijgt door zijn verschijning op de tele
visie.
Met welke problemen hebben de confessio
nele partijen nu te kampen in deze tijd 
van polarisatie? Waaraan moet het verlies 
van deze partijen worden toegeschreven? 
Naar de mening van de heer Jansen zijn 
hiervoor drie oorzaken aan te geven:
1. de principes zijn minder vast,
2. de christelijke partijen hebben nauwe

lijks een eigen gezicht,
3. deze partijen zijn te weinig duidelijk 

voor de doorsnee kiezer door hun 
onderlinge verdeeldheid.

Wat kan hier nu aan worden gedaan? 
Een theoretische oplossing is eenvoudiger 
te geven dan in de praktijk is te verwezen
lijken.
Toch is de heer Jansen van mening, dat 
wij macht niet primair moeten stellen, 
maar het dienen.
Vereist is dan ook, eenheid van christe
nen die een eigen gezicht tonen door 
evangelisch d.w.z. leven vanuit de toe
komst, radikaal en duidelijk zijn.
,,Hiervoor hebben wij mensen - ook jeug
digen - nodig die men kan rekenen tot de 
bekwaamstee van het volk en die geloof
waardig zijn voor de kiezers.
Christelijke politiek mag geen familie
bedrijf worden en behoeft niet per se 
socialistisch te zijn, maar moet wel 
sociaal zijn.
Het dienen moet in haar vaandel staan. 
De christelijke partijen zullen samen 
meer aan image-building moeten doen. 
Zo niet, dan zal dit onherroepelijk het 
einde betékenen van de confessionele par
tijen en zullen we zien een opgaan van 
christenen in progressieven en conser
vatieven, met alle gevaren van dien. 
De keus is aan de christelijke partijen, 
de keus is aan de jeugd.
Hulp van anderen, mits mensen met visie, 
is hierbij onmisbaar” , aldus de heer 
Jansen.

J. J. van Beek, secretaris 
CHU Kiesvereniging Ede.

ENKELE GEDACHTEN OVER CHRISTEN-ZIJN OOK POLITIEK
Onderstaande gedachtenflitsen, voor een 
groot deel overgenomen uit een verslag 
van N. van Gelder van de zojuistbeëindig- 
de te Bangkok gehouden Wereldconferentie 
van het departement Zending en Evangelie 
van de Wereldraad van Kerken in NRC/ 
Handelsblad sluiten zo goed aan bij het
geen er thans, ook in partijpolitiek op
zicht, in de kring der drie christen
democratische partijen aan dialoog en 
bezinning in gang is, dat wij ze u ter 
mede overdenking willen aanbieden.

GEEN UTOPIE

.......de samenleving, en de enkeling daar
in, kent ontelbaar veel breuklijnen in 
haar bestaan. Christenen spreken over 
een ,.gebroken wereld” . Zij geloven in de 
mogelijkheid, dat ons bestaan weer heel 
wordt gemaakt. Vrede en gerechtigheid 
voor allen achten zij GEEN UTOPIE. 
In het Bijbelse taaleigen heet dit uitzicht 
op ,,heelmaking” : heilsverwachting.

Het is het geloof in, en de hoop op, een 
toekomst voor de mensheid en de haar 
omringende schepping, waarin vrede en 
gerechtigheid voor allen veilig zijn, zodat 
de mens werkelijk mens kan zijn, naar 
zijn oorspronkelijk goede bedoeling.
Het is de totale vervulling van wat in de 
BijbeTheet: Gods beloften aangaande Zijn 
Koninkrijk. Mensen kunnen - in vrijheid 
en verantwoordelijkheid - aan deze toe
komst medewerkers zijn-: heelmeesters. 
Slechte heelmeesters maken wonden in 
ons bestaan nog stinkender.......

MENS EN SAMENLEVING

..... .welke inhoud, welke dynamiek heeft
voor christenen vandaag dit begrip heil? 
Tussen 1963 en 1973 begon in kerkelijke 
kringen - en ook in de kring van de 
christelijke partijen - een opvallend ander 
licht te schijnen over talloze tot dan toe 
vastgelopen menselijke verhoudingen. Er 
kwam een kans op veel dynamiek ten 
goede. Er ontstond een toenemende be
wustwording onder christenen omtrent 
het sociaal-ethisch falen van het instituut 
,,kerk” . Men begon zich te realiseren 
- niet in het minst door een oprecht 
engagement met de problematiek van de 
Derde Wereld - dat heelmaking van de 
enkele mens alleen kans van slagen heeft 
wanneer ook diepingrijpende structurele 
veranderingen de bestaande samenleving 
als geheel doorbreken. Binnen en buiten 
de kerk is dit voor velen nu communis 
Opinio. Dit opent mogelijkheden tot , .dia
loog”  tussen mensen van zeer uiteen
lopende geloofs- en levensovertuiging, 
''hristenen inbegrepen.......

HEILSBEWUSTZIJN

.......terwijl in het Westen in de laatste
tien jaar geloof en kerk, geloof en poli
tiek op de helling staan, doen zich in 
diezelfde tijd voor kerken en christenen 
in de Derde Wereld ongedachte mogelijk
heden voor. Ook hier is het voor christe
nen mogelijk de toon aan te geven bij de 
nieuwe dialoog tussen mensen; juist nu 
mogelijk, nu zich het gesprek over en 
de aktiviteit voor onze gezamenlijke men
selijke toekomst - ons heil - zo onontwijk
baar opdringt. De wereld is op zoek naar

Heelmeesters. Welk aandeel zal het chris
telijk heilsbewustzijn kunnen hebben bij 
deze speurtocht?.......

NIEUWE WEGEN

......velen in christelijke kring worstelen
met innerlijke tegenstrijdigheden. Voor 
velen biedt de Bijbel het onveranderlijke 
waarheidsgegeven omtrent het heil, dat 
-, eenmaal geformuleerd - steeds op 
dezelfde wijze moet worden doorgegeven. 
Anderen zien hier méér in, voor hen is 
nu juist het heil, de toekomst, waarvan 
de Bijbel spreekt, een zich ontplooiend 
gebeuren, waaraan wij deel krijgen door 
ons er mede-verantwoordelijk voor te 
stellen. Ook leeft in brede kring de ge
dachte dat de Bijbelse geschiedenis, in 
Oude en Nieuwe Testament, met haar 
toekomstbelofte van vrede en gerechtig
heid, model staat voor een totale bevrij- 
ding van enkeling en samenleving - in 
politiek, sociaal, economisch en cultureel, 
opzicht. Anderen weer vinden, dat de 
heilsgeschiedenis zo niet geaktualiseerd 
mag worden op straffe van een mislei
dende verwarring van tijdelijke met 
eeuwige zaken. Tenslotte kan men zich 
de vraag stellen hoe exclusief de kerk is, 
wanneer het gaat om de toekomst van 
ALLEN. Bestaat er heil buiten haargren
zen? Toenemend ook is de groep van hen, 
die bewust naar nieuwe wegen willen 
zoeken. Wegen waarlangs men zonder 
verloochening van eigen diepbewuste over
tuiging, samen met anderen, met anders
denkenden, tot vollediger inzicht kan ko
men over het in het vooruitzicht gestelde 
heil.......

GOD IN DE WERELD

.......even fel bekritiseerd als toegejuicht
is prof. dr. H. M. Kuitert, gereformeerd 
theoloog en hoogleraar aan de V.U., ie
mand die zich inzet voor de beantwoor
ding van veel van de gerezen vragen. Hij 
betoogt o.m. in zijn onlangs verschenen 
boek OM EN OM, dat ,,het woordje God 

een woord is. dat op den duur zijn 
zin verliest als we in onze ervaring 
of beleving niet terugvinden wat we 
met dat woord bedoelen”  

dat ,,als je bij het woordje God niet ergens 
aan kan denken, aan bijv. vrede, ver
zoening, of vrijheid, het een zachte 
dood sterft” .

Prof. Kuitert vraagt zich ook af ,,moeten 
wij 'werkelijk rondom de leegte staan - of 
staan wij misschien op de verkeerde 
plaats, en zouden wij, als we maar HEEL 
ANDERS LEERDEN KIJKEN, bij bepaalde 
ervaringen weer het woord God leren 
uitspreken?”
,,Het Christendom” , zo vervolgt hij, 
,,wilde God met (een stukje van) de 
wereld laten samenvallen. Maar het heeft 
daarmee niet willen uitvlakken, dat wij 
God, al valt Hij niet met de wereld 
samen, IN EN DOOR DE WERELD (inclu
sief ons eigen menszijn) tegenkomen. 
Wij moeten elkaar leren bij het woordje 
God weer ergens aan te denken, niet aan 
een ervaring die puur zelfzuchtig uit
gelegd kan worden, maar aan een ervaring 
waar ALLE MENSEN heil en baat bij 
vinden’ ?

E. Sleijser-Tegelaar
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Zo denk ik 
er over

De redactie van „de Nederlander”  be
houdt zich het recht voor te lange inge
zonden stukken te bekorten.

EEN VRAAG - EEN ANTWOORD 
door L  van Wijk

CHU VERSLAGEN DOOR 
DECONFESSIONALISERING ?

De deconfessionalisering wordt als voor
naamste oorzaak genoemd van het afbraak
proces dat zich de laatste twee verkie
zingsjaren aan de CHU heeft voltrokken. 
Hiermede zoekt men de oorzaak van de 
ramp geheel buiten onze partij.
Echter deconfessionalisering is een 
proces dat al 30 jaar geleden - het eerst - 
in protestantse kring op gang is gekomen. 
Momenteel zal de kiezer die op een 
confessionele partij heeft gestemd, voor
eerst gekozen hebben voor een partij 
met een doelstelling en een presentatie 
waarmede hij zich kan verenigen en daar
bij zal hij dan de voorkeur hebben gegeven 
aan een groep politici van eigen con
fessie.

Sedert 1971 proberen PvdA en VVD nu, 
deze voorkeur te doorbreken met de eis 
van de ,,duidelijkheid” . Hiermede be
doelen ze dat _ ze de werkelijkheid zo 
eenvoudig gaan voorstellen, dat een tegen
stelling overblijft, op grond waarvan de 
kiezer dan een keuze moet maken. Een
voudig is aan te tonen dat beiden ongelijk 
hebben door de werkelijkheid aldus voor 
te stellen en dat hun standpunten daarom 
ook niet reëel zijn: aan een samenwerking 
tussen socialisten en liberalen behoeft 
in Nederland niet te worden gedacht! 
In onze buurlanden ligt dit geheel anders' 
Jammer is nu dat de CHU (en ook de 
KVP) in hun verkiezingscampagne hier
van geen gebruik hebben weten te maken. 
De ARP, die de politiek van het kabinet 
Biesheuvel tot inzet maakten van haar 
verkiezingscampagne, deed het wel: ze 
legde de nadruk op het overleg om te 
komen tot een voor alle groeperingen 
bevredigende oplossing van de inflatie; 
zij behoort hierom tot de wónnaars.

CHRISTELIJKE VOLKSPARTIJ: 
FATA MORGANA!

Samenwerking tussen protestanten en 
roomskatholieken wordt op vrijwel alle 
terreinen beproefd, doch het is nog niet 
zover dat protestanten en roomskatholie
ken hiertoe hun organisatieverbanden 
(verenigingen, stichtingen, bonden, enz.) 
wensen te verlaten, teneinde één nieuwe 
gezamenlijke interconfessionele organi
satie te stichten. De samenwerking wordt 
meestal beproefd in een federatieve ver
eniging of stichting, die de eigen R.K. of 
protestantse confessionele verenigingen 
overkoepelt.

Verder maakt men in roomskatholieke* 
kring momenteel een crisis door en zoekt 
men naar een nieuw evenwicht tussen 
gezag en zelfverantwoordelijkheid. De 
deconfessionalisering in roomskatholieke 
kring loopt dan ook een phase bij die in 
protestantse kring ten achter: reden om 
hier voor wat betreft de politieke getal
sterkte, in de toekomst rekening mee te 
houden.
De ARP probeert met deze ontwikkeling 
in de pas te blijven. De CHU heeft teveel 
op deze ontwikkeling willen vooruitlopen 
en heeft in de afgelopen periode dan ook 
meer beloofd dan zij waar kon maken. 
Toen bleek dat de ARP zich niet stor
menden hand voor het CVP-ideaal liet 
veroveren, verklaarde de heer J. Mellema 
dat KVP en CHU middels verkiezingen

de ARP wel zouden weten te dwingen! 
De CHU blijft maar naar een onbereik
bare CVP streven, terwijl wordt nagelaten 
meer nabij gelegen doelen van samen
werking met ARP en KVP te realiseren. 
Het is de hoogste tijd dat de CHU uit de 
CVP-wolken terugkeert naar de aarde- 
van-het-confessionele-blok: dus een zelf
standige CHU met zékere bindingen aan 
ARP en KVP.

DE BUITENSPELPOSITIE 
VAN ONZE LIJSTTREKKER

De positie van onze lijsttrekker wordt 
verzwakt doordat hij niet door de groeps
vergaderingen, maar door de Unie-raad 
gekozen wordt. Hierdoor heeft hij eenmaal 
lijsttrekker zijnde, in de groepsvergade
ringen onvoldoende invloed op de defini
tieve samenstelling van de kandidaten
lijst. Hij moet afwachten welke kandidaten 
door de groepsvergaderingen voor hem 
op een verkiesbare plaats worden gezet. 
Het is een feit dat de huidige Tweede- 
Kamerfractie niet gelijk is aan deadvies- 
lijst, die toch in overleg met de lijst
trekker door de Unie-raad is opgesteld. 
Zou de lijsttrekker door de groepsverga
deringen worden verkozen, dan zou hij 
aan zijn verkiezing wel voorwaarden 
móéten verbinden zoals goedkeuring van 
zijn verkiezingsinzet, programrna, ver
kiesbare plaatsen voor zijn belangrijkste 
medestanders met wie hij zijn plannen 
wil realiseren.

De verkiezingsaktie krijgt dan een meer 
persoonlijk stempel en is meer geïnspi
reerd. Een dergelijke verkiezing heeft 
ook onvergelijkelijk meer propagandis
tische waarde. Van de huidige Tweede- 
Kamerfractie ging tijdens de verkiezings
campagne helaas weinig inspiratie uit. 
Uit het bovenvermelde volgt eveneens 
dat een nieuwe lijsttrekker aanzienlijke 
personele wijzigingen in onze Tweede- 
Kamerfractie met zich mee kan brengen. 
Een meer natuurlijke en snellere door
stroming kan aldus worden bereikt.

CONFRONTATIE EN 
COMMUNICATIE IN DE CHU,
EEN DROOM?

De plaats van verkiezing van de candida- 
ten voor de Tweede Kamer der CHU is 
hoognodig aan vernieuwing toe.
Eén groepsvergadering van alle groepen 
tesamen - partijcongres genaamd - zou 
de CHU heel wat moderner maken.

Hier zouden Bestuur, lijsttrekker, candi- 
daten, diverse aktiegroepen als CH- 
vrouwen, CH-jongeren, • Centrumge- 
spreksgroep, regionale groepen met 
elkaar geconfronteerd worden en met 
elkaar communiceren.

Voor de lijsttrekker, de candidaten en het 
Bestuur wordt zodoende de mogelijkheid 
geschapen zich rechtstreeks te wenden 
tot de gehele partij. Ze kunnen op deze 
vergadering door hun aanwezigheid en hun 
persoonlijk woord de vergaderingsbeslui- 
ten direct bei'nvloeden en al zo ook onder
vinden in hoeverre hun ideeën door de 
partij als geheel worden aanvaard. De

roddelfolklore van onze groepsvergade
ringen zal dan verleden tijd zijn.

Aktiegroepen kunnen zich ter vergadering 
met een voorkeursaktie presenteren. De 
aanwezigen kunnen hierover dan hun me
ning geven. Tot op heden deed iedere 
groep maar wat goed was in haar ogen. 
Vergeten werd dat opzet en vorm van 
een voorkeursaktie de schaaf der kritiek 
behoeven van de partij en dat de lijst
trekker zijn visie op de voorkeursaktie 
zal hebben te geven.

Jonge mensen voelen zich in de CHU 
niet meer thuis.
Aansluiting bij de met de KVP in commune 
levende CHJO heeft geen zin, omdat de 
CHJO haar betekenis heeft verloren: ze 
is het overblijfsel van een voorhoede 
die zich te ver vooruit waagde en nu 
van haar basis is afgesneden en te gronde 
gaat. De CHJO voelt dit ook wel aan-en 
probeert nu wanhopig haar positie nog 
aan te geven door zichzelf steeds weer 
opnieuw te excommuniceren d.i. de be
trekkingen.. met de CHU op te schorten. 
Verder is de tijd voorbij dat jonge men
sen nog verenigingetje willen spelen: 
CHU-tje spelen in een CHJO, kom nou! 
Ook voor ouderen is blijkens het leven
loze leven dat vele kiesverenigingen en 
andere verenigingen leiden, de aardigheid 
van het verenigingsleven eraf.

Onze partij-organisatie is hierin dan ook 
volledig verouderd. Het is uitermate 
frustrerend in geval men als partijlid 
van zijn beiangstelling op een groeps- 
of algemene vergadering blijk geeft, te 
moeten ervaren dat deze belangstelling 
niet wordt beloond: men mag zich doen 
horen en zien, doch het stemmen is uit
sluitend voorbehouden aan de kiesmannen - 
van - de - kiesverenigingen - die - hun - 
contributie - aan - het - Dagelijks -

Bestuur - afdroegen. Als men als partijlid 
zo onmondig moet blijven, wat heeft het 
lidmaatschap dan nog voor zin?

Een partijcongres (algemene vergadering, 
c.q. alle groepsvergaderingen tesamen) 
heeft werkelijk zin indien alle aanwezige 
partijleden ieder één stem hebben. Het 
systeem van de kiesmannen en van de 
extra stemmen voor kamerleden en Unie- 
raadsleden dient dus te worden afgeschaft. 
Voor jongeren, die het om zich te doen 
gelden vaak van hun aantal moeten hebben, 
is er dan een eerlijke kans om zich in 
de CHU te verwezenlijken.

De invloed van de regio’s wordt door 
het partijcongres geheel anders; men 
leert elkaar als partijleden door het 
hele land kennen en waarderen. In één 
van de westelijke groepsvergaderingen 
n.1. werd de aandacht gevestigd op 'de 
jeugd en de positie van de heer Mateman. 
Omdat het voor wat betreft de ,,verkies
baarheid”  van hun candidaat geen kwaad 
kon, stelden enige kiesmannen hem hoger 
op de lijst dan op de advieslijst van het 
Bestuur. De heer Mateman heeft zich in 
het Westen nog niet laten horen of zien. 
Op een partijcongres zou men life over 
de candidaat kunnen oordelen. Men komt 
dan als partijlid en niet als vertegen
woordiger van de regio naar voren.

SLOT

Met het opsommen van enige belangrijke 
punten die naar mijn mening veranderd 
moeten worden in de CHU kom ik weer 
terug bij het begin: verslagen door de 
deconfessionalisering? De CHU heeft haar 
rampzalig kiezersverlies voor een goed 
deel aan zichzelf te verwijten!

Voorschoten L. van Wijk

(Van redactiewege bekort.)

A.B. NIEUWENHUIJSE G EEF  

ANTWOORD AAN J. J. TIMMERMAN

Antwoord van A. B. Nieuwenhuijse aan
J. J. Timmerman.

Het spijt me dat de heer J. J. Timmerman 
- blijkens zijn reactie in ,,de Neder
lander”  van 5 januari 1973 - in mijn 
artikel ,,Quo Vadis”  enkele passages 
heeft ontdekt die hij als arrogant moet 
kwalificeren, maar helaas in gebreke 
blijft duidelijk te maken, waarin die arro
gantie schuilt. Ik heb getracht aan te 
tonen dat het van de Unie, die prijs stelt 
op de ,,C”  in haar naam, onbegrijpelijk 
is dat ze lief. naar de liberalen lonken 
blijft en duidelijk aanstuurt op een stevige 
vrijage met de VVD, in plaats van te 
gast te gaan bij diè partijen, welke aller
eerst en allermeest hun aandacht concen
treren op die tallozen in onze samenleving, 
die in de hoeken zitten waar de slagen 
vallen.

Dit zou, dacht ik, in overeenstemming 
zijn met het Evangelie van Christus, 
die geen plaats had waar hij zijn hoofd 
kon neerleggen. Een partij die als maar 
verklaart van het Evangelie uit te willen 
gaan en in haar programma daar ook 
blijk van geeft, maakt zich ongeloof- 
waardig als ze zich niet van de liberalen 
distancieert.

2.
Dat de VVD een fatsoenlijke, construc
tieve paitij is, is in onze discussie niet 
relevant. Het gaat om de liberale begin
selen. En over die ,,beginselen”  hebben 
we het toch zo graag in de CHU?

Waarom komt aan de heer T. - volbloed 
CH - niet verder dan de bijzonder slappe 
constatering dat de liberale beginselen 
,.anders”  zijn dan de christelijk-histo- 
rische, terwijl hij ongetwijfeld bij zijn 
definiëring van de socialistische begin
selen blijk zou hebben gegeven te be
schikken over een onuitputtelijke woorden
schat?

Ten gerieve van de heer T. wil ik overigens 
graag verklaren dat volgens de traditio
nele begrippen van fatsoen de liberalen 
hoogst fatsoenlijke mensen zijn.

3.
Ik ben, blijkbaar in tegenstelling met 
de heer T., voorstander van een goed 
functionerende democratie. Hoe is het, 
zo vraag ik me af, mogelijk dat hij aan 
de wijze waarop de kandidatenlijst via 
de kiesverenigingen tot stand komt, het 
adjectief ,,democratisch”  kan verbinden? 
Nee, ik wil niet voor een deel af van de 
democratie in de CHU, zoals de heer T. 
insinueert. Wél pleit ik voor afschaffing 
van die kwasi-democratische schijnverto
ning die alleen maar de Unie schaadt.

4.
Ik moge de heer T. verzoeken bij zijn 
opponenten die de problemen in de CHU 
van een andere kant benaderen niet al 
te snel kardinale denkfouten te consta
teren. Een dergelijke wijze van dis
cussiëren zou dan van een zekere arro
gantie getuigen die mij zou noodzaken 
tot de heer T. te zeggen: ,.Geneesmees
ter, genees u zelf” .

Tenslotte dank ik hem voor het slot van 
zijn artikel, waarin hij mij positief 
tegemoet treedt en met mij een discussie 
in ,,de Nederlander”  over allerlei han
gende problemen met belangstelling 
tegemoet ziet.

Middelburg A. B. Nieuwenhuijse

VERGADERING

KAMERKRING

OVERIJSSEL
De kamerkring Overijssel van de CHU. 
houdt op vrijdag 16 februari te Zwolle 
een ledenvergadering. Deze kamerkring 
omvat de gehele provincie Overijssel. 
Alle Unieleden in deze provincie zijn 
welkom op de bijeenkomst.
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Voorbesprekingen hervat over

EUROPESE VEILIGHEIDSCONFERENTIE
Vorige week is te Helsinki het voorbe
reidend overleg voor een Europese veilig- 
heidsconferentie hervat. Aan dat overleg 
nemen deel diplomaten uit 32 Europese 
landen, de Verenigde Staten en Canada. 
Het overleg, dat ook wel de naam draagt 
van ,,multilaterale voorbesprekingen”  
(multilateral prepazatory talks of mpt), 
startte op 22 november van het vorig jaar. 
Na drie en een halve week vergaderen 
gingen de deelnemers op kerstreces.
In de eerste vergaderperiode werden de 
deelnemers het eens over de procedure
regels welke zullen gelden voor het 
gesprek te Helsinki. Ook maakten zij een 
begin met het vaststellen van de volgorde 
waarin de onderwerpen besproken zullen 
worden.
De onderwerpen zijn; de agenda van de 
Europese veiligheidsconferentie, ook wel 
conferentie over veiligheid en samen
werking in Europa- (CEV) genoemd, de 
opdrachten voor door de CEV in te stellen 
commissies, de deelnemers, de plaats en 
het tijdstip van de conferentie.

Als belangrijkste procedureregel voor de 
voorbesprekingen werd vastgesteld dat 
alle besluiten bij consensus zullen worden 
genomen, waarbij consensus gedefinieerd 
is als het ontbreken van bezwaren, door 
één of meer vertegenwoordigers naar 
voren gebracht tegen het besluit in kwestie. 
Dit betekent dat wie zwijgt, geacht 
wordt toe te stemmen (de vertegenwoor
diger van het Vatikaan heeft naar aanlei
ding hiervan de verklaring afgelegd dat 
zijn zwijgen nooit als instemming zou 
mogen worden uitgelegd, doch veeleer als 
uiting van een streven de consensus niet 
in de weg te staan); het betekent tevens dat 
ieder land, ook het kleinste, het in prin
cipe in zijn macht heeft de voortgang van 
de besprekingen te blokkeren.

RIJKE SCHAKERING

In de openingstoespraken van Westelijke 
en neutrale zijde kwam, met een rijke 
schakering in gezichtspunten,, een duide
lijke mate van gelijkgezindheid omtrent 
taak en doel van ’n CEV tot uiting; met na
me werd op vele manieren gewezen op de 
noodzaak om de bestaande hindernissen 
voor wederzijds begrip, die sinds de 
laatste oorlog waren gerezen, geleidelijk 
uit de weg te ruimen. Een vrijer verkeer 
van personen zowel als van het gedrukte 
en geschreven woord hierbij door 
vele vertegenwoordigers, ook de Neder
landse, voorgestaan.

De toespraken van de leden van het 
Warschaupact waren, met uitzondering 
van die van Roemenië, in hun belangrijke 
passages bijna woordelijk gelijk, en wek
ten sterk de indruk geformuleerd te zijn 
volgens eenzelfde model. De WP-landen 
bleken het bijeenroepen van een CEV 
reeds als vaststaand aan te nemen, en 
zagen voorbesprekingen louter als een 
technische voorbereiding daartoe.

DRIE FASEN

Wat vervolgens de struktuur van de CEV 
betreft, werd overeenstemming bereikt 
over de volgende werkhypothese, De con
ferentie zal worden gehouden in drie 
fasen. Tijdens de eerste fase zullen de 
ministers van buitenlandse zaken van de 
deelnemende landen bijeenkomen. Deze 
zullen de agenda van de CEV definitief 
vaststeflen, en commissies instellen die 
zich in de tweede fase zullen buigen over 
de verschillende punten van de agenda: 
waai’schijnlijk één commissie voor elk 
agendapunt, en voor de sub-agendapunten 
waarin de agendapunten verdeeld zijn 
sub-commissies. Deze commissies en 
sub-commissies zullen beginselen en 
regelingen uitwerken, en die vervatten in 
documenten die tijdens de derde fase 
zullen worden aanvaard resp. ondertekend. 
Deze derde fase kan evenals de eerste 
bijeenkomen op het niveau van ministers 
van buitenlandse zaken. De WP-landen 
geven echter de voorkeur aan een derde 
fase op het niveau van staats- en rege
ringshoofden.

DUIDELIJKHEID

De laatste tien dagen vóór het reces 
waren de meest interessante, doordat 
er in die tijd een ruime mate van duide
lijkheid ontstond over de visie van de 
verschillende deelnemers op voorbespre
kingen en CEV, waarbij fundamentele 
verschillen aan de dag traden. Aanleiding 
vormde de vraag, welke onderwerpen 
tijdens de voorbesprekingen moesten wor
den behandeld, en in welke volgorde.

Aanvankelijk toonden zich de WP-landen 
ervoor geporteerd, te beginnen bij ,,een
voudige" kwesties als datum, plaats en 
deelnemers en daarna te praten over een 
agenda. De westelijken, en de meeste neu
tralen, betoogden hiertegenover dat het 
weinig logisch zou zijn zich door het vast
stellen van datum en plaats reeds min of 
meer vast te leggen op het houden vaneen

CEV, voordat uit een grondige bespreking 
van de mogelijke agenda was gebleken 
dat zo’n CEV een redelijke kans van 
slagen zou hebben.

Déze controverse bleek oplosbaar. Zuid- 
slavië kwam met een werkdocument waarin 
w'erd betoogd dat de voorbesprekingen, na 
overeenstemming te hebben bereikt over 
de struktuur van de CEV, zich zouden 
dienen bezig te houden met a) de agenda; 
b) de bij de CEV in te stellen commissies 
en hun instrukties of mandaten (,,term sof 
reference"); c) deelnemers, plaats en 
datum. Dit document kreeg de steun van 
vrijwel alle westelijke en neutraielanden, 
en nadat het een week op tafel w'as ge
weest verklaarde ook de USSR dat zij er 
in grote lijnen mee akkoord kon gaan; 
maar alléén wanneer de w'oorden ,,terms 
of reference" werden geschrapt.

Hiermee kwam een nieuwe tegenstelling 
aan het licht, die in de resterende drie 
dagen niet meer kon worden overbrugd. 
Het ging nu niet meer over de volgorde 
waarin de onderwerpen zouden worden 
behandeld, doch over de onderwerpen 
zelve.

De Russische argumentatie is de volgen
de. De term ,,terms of reference" die 
gedekt wordt door het Franse woord 
,,mandats" zou geen vaste betekenis heb
ben, zodat als men toestemde om dit te 
bespreken niet vaststond waar men aan 
begon; en voorzover-vyit westelijke ver
duidelijking was gebleken zouden deze 
mandaten tamelijk uitvoerig moeten zijn, 
wat betekende dat zij niet zonder een 
diepgaande discussie, die maanden zou 
duren, zouden kunnen worden vastgesteld; 
de voorbesprekingen zouden dan verwor
den tot een ,,vóór-Conferentie’ ', waarin 
allerlei onderwerpen van substantiële aard 
aan de orde. zouden komen die pas op de 
Conferentie zelf mochten worden aange
sneden.

Van westelijke kant werd betoogd dat 
commissies ter CEV niet kunnen worden 
ingesteld zonder dat hun taken worden 
omschi even; dat de ministers van buiten
landse zaken geen tijd zullen hebben om 
voor de eerste fase van de CEV langer 
dan hoogstens een week bijeen te blijven, 
en in die korte tijd nooit mandaten zullen 
kunnen opstellen; en dat dit daarom 
logischerwijze alleen tijdens de voorbe
sprekingen in Helsinki kan gebeuren. Dat 

-die besprekingen maanden zouden gaan 
duren kon geen bezwaar heten; ook al

omdat, mede op voorstel van de USSR, 
de CEV niet voorzien is vóór eind juni 
1973. Deze redenering werd door de neu
tralen over het algemeen ten volle ge
steund.

Op het ogenblik dat, op 15 december, de 
voorbesprekingen werden onderbroken 
bleken dus twee visies diametraal tegen
over elkaar te staan. De Russen verwach
ten van de besprekingen snelle en tamelijk 
oppervlakkige resultaten en het heeft er 
alle schijn van dat de westelijke ver
wachting dat zij streven naar een even 
oppervlakkige CEV, waarvan de resulta
ten, voornamelijk bestaande in een beves
tiging van de status quo in Europa, met de 
grootst mogelijke ophef moeten worden 
vastgelegd, gegrond zal blijken.
De westelijke en neutrale landen willen 
tijdens de voorbesprekingen grondig on
derzoeken of een CEV, als onderdeel van 
het zich toch reeds voltrekkende proces 
van ontspanning zin heeft (d.w.z. of zij aan 
het verminderen van de verdeeldheid in 
Europa werkelijk iets kan bijdragen) en, 
als mocht blijken dat er van de CEV 
inderdaad enig resultaat kan worden ver
wacht, daar in geduldige onderhandelingen 
enige concrete vooruitgang wil proberen 
te bereiken.

Bij de hervatting van het overleg vorige 
week namen de negen landen van de 
Europese gemeenschap het initiatief met 
de indiening van een ontwerp-dagorde en 
instruktievoorstellen voor de werkcom- 
missies. De dagorde bevat drie punten: 
vraagstukken die samehhangen met de 
veiligheid, samenwerking op het terrein 
van de economie en de ecologie en ont
wikkeling van de contacten tussen volke
ren, culturele uitwisseling en uitwisse
ling op het terrein van'het onderwijs en 
uitbouw van de informatieverspreiding.

H. L.

RIJDAM

alphen aa.ii den rijn 
07120-91543 
043-21248 
maastricht

NV TECHNISCH BUREAU 
ALPHEN AAN DEN RJJN

metaalspuiten
machinebouw
staalkonstrukties
kranenbouw
raerwerken

Makelaardij 
R. W. van Weenum

BEEMTERWEG 36 - ÏELEF. 05762-270 
WENUM (Gem. Apeldoorn)

TAXATIËN - VERZEKERINGEN - KREDIETEN

AANNEMINGSBEDRIJF

OOGVLIET & ZN. B.V.
Burgerlijke- en Utiliteitsbouw 

NIEUWBOUW
VERBOUW 
ONDERHOUD

ZWIJNDRECHT
Molenvliet 9 - Tel. 26651-27034-24330

AANNEMER METSELAAR

C  V A N  KATW IJK
Hoofdweg 145 - Telefoon 03489-361 

ZEGVELD (U.)

TURFSTROOISEL
los, in onverpakte balen o f in plastic zak
ken van 80 en 150 1. Geperst in Lupoleen 
balen (press pacs van 0.17 m3 en 0.085 m3).

OOORGEVROREN ZWARTVEEN
(tuinturf ontheffingsno. 586), los in bulk 
of in plastic zakken van 80 1,

POTGROND
samengesteld volgens richtlijnen en onder 
regelmatige controle van de proefstations 
te Aalsmeer en Naaldwijk. Los in bulk of 
in plastic standaardzakken.

N.V. OUD-SCHOONEBEEKER 
TURFSTROOISELFABRIEK EN VEENDERIJ

A. VELDKAMP - Erica
Tel. (05914 ) 331-332 kantoor en (05243) 
201 fabriek te Schoonebeek

BIJL
TEXTIEL
OEGSTGEEST

De Kempenaerstraat 
30

Telefoon
01710-50808

H outhandel
S. O . DE VRIES N .V .

OPPEDIJKSTRAAT 2
Telefoon 05155 - 201 - 202 - 301 - 402
IJLST

TUINAANLEG

BINDER a v . - RHOON
Aanleg en onderhoud van 

GEMEENSCHAPPELIJKE TUINEN, PLANT
SOENEN, PARKEN, SCHOOLTUINEN etc.
* grond- en straat

werken
* drainages - 

rioleringen
* beplantingen
* windkeringen en 

afrasteringen
* aanleg grasgazons

onderhoud van
groenvoorzieningen
onkruidbestrijdingen
kleigrond, teelaarde
graszoden en
graszaden
bloembakken

D o r p s d i j k  5 0 - 5  2 - P o s t b u s  8 2 0  - R H O O N  

Te l e f oon 0 1 8 9 7  - 2 3 6 7  - 2 3 8 5
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Tweede kamerlid dts. D. F. van der M ei:

Resultaat inflatiebestrijding 
tot nu toe niet Indrukwekkend
„D e economisclie situatie, waarin Neder
land en een groot deel van de westerse 
wereld vericeren, wordt gekenmerkt door 
een omvangrijke en hardnekkige inflatie. 
Reeds jaren is dit proces van algemene 
prijsstijging aan de gang en het schijnt 
steeds moeilijker te worden hiertegen 
de juiste bestrijdingsmiddelen te vinden. 
Zowel internationaal als nationaal wordt 
sterk gepoogd de inflatoire krachten te 
tomen. Het resultaat van al dat streven 
is tot nu toe niet indrukwekkend geweest.”

Aldus heeft vorige week het christelijk- 
historische Tweede Kamerlid drs. D. F. 
van der Mei gezegd. Hij opende, ais 
voorzitter, de jaarvergadering van de 
Christelijke Bond van Ondernemers in de 
Binnenvaart.

Volgens drs. Van der Mei behoeft geen 
verwijtende toon door te klinken in de 
constatering dat de inflatiebestrijding tot 
dusverre weinig indrukwekkende resul
taten te zien heeft gegeven.
De instrumenten, die Nederland tot nu toe 
gebruikte in de strijd tegen de inflatie 
zijn voor een groot deel van hun effecti
viteit beroofd. Men is hard bezig zich te 
bezinnen op nieuwe middelen en methoden 
om de inflatie aan te pakken.
,,Dat is ook noodzakelijk, want in haar 
gevolgen is de inflatie vèrreikend. Dit 
werd ruim 50 jaar geleden reeds onder
kend, toen de vermaarde Engelse econoom 
Keynes stelde, dat er geen subtieler 
middel is om de bestaande grondslagen 
van de maatschappij omver te werpen dan 
de geldontwaarding. Een soortgelijke 
waarschuwing klonk ook door in één van 
de laatste jaarverslagen van de president 
van de Nederlandse Bank, dr. Zijlstra,”  
aldus drs. Van der Mei.

VERREIKEND

De inflatie is in haar gevolgen verreikend, 
zei het kamerlid.

,,De inflatie beïnvloedt de mentaliteit 
en komt voor een deel voort uit een 
bepaalde mentaliteit. Indien men méér 
wil dan verantwoord is, wordt de econo
mische situatie al gauw gekenmerkt door 
inflatie. De gevolgen worden in de eerste 
plaats gevoeld door de zwakken in onze 
samenleving, zowel in nationaal als in 
internationaal opzicht. Dat alleen al zou 
voldoende aanleiding moeten zijn het 
inflatieprobleem krachtig aan te pakken” , 
zei drs. Van der Mei. Sprekende over de 
aanpak van het inflatieprobleem in ons 
land, wees hij op twee duidelijke aspecten:
1. een internationaal aspect, door de 

sterke verbondenheid van ons land 
met het buitenland;

2. een nationaal aspect, dat zeer sterk 
en terecht de eigen en directe verant
woordelijkheid beklemtoont.

,,Door de sterke economische verbonden
heid van ons land met het buitenland 
ondergaan wij in hoge mate de invloed 
van de buitenlandse economische ont
wikkeling,”  aldus drs. Van der Mei.

Worden de inflatoire golven in het buiten
land hoog opgejaagd dan kan Nederland 
dat in het nationale economische vaar
water heel goed merken. Nederland heeft 
er met de open economie dan ook groot 
belang bij, dat men internationaal tot een 
gecoördineerde aanpak van de inflatie 
komt. Dat geeft nationaal ook grotere 
mogelijkheden om de inflatie met succes 
te bestrijden. Die internationale coördi
natie van beleid is een zaak van lange adem. 
Ondanks het feit, dat men de noodzaak 
ervan inziet, is het uitermate moeilijk om 
aan dat beleid zodanig gestalte te geven, 
dat het noemenswaardig effect zal hebben.
Nationaal de zaak beziende kan niet worden

gewacht met een effectievere aanpak van 
de inflatiebestrijding totdat die internatio
nale coördinatie voldoende gestalte ge
kregen heeft. Nederland heeft hier een 
eigen en directe verantwoordelijkheid om 
in eigen huis zoveel mogelijk orde op 
zaken te stellen.
Dat is bovendien één van de basisvoor
waarden voor een internationale coördi
natie van het anti-inflatiebeleid.

Drs. Van der Mei zei, dat Nederland hier 
een eigen en directe verantwoordelijkheid 
heeft. Hij bedoelde met Nederland; 
de overheid (het rijk, de provincies, de 
gemeenten) en het bedrijfsleven (de werk
gevers- en werknemersorganisaties).

,,Overheid en bedrijfsleven hebben in een 
parlementaire democratie elk een eigen 
verantwoordelijkheid. De overheid heeft 
als hoedster van het algemeen belang de 
centrale verantwoordelijkheid voor de 
economische ontwikkeling. Het bedrijfs
leven (werkgevers en werknemers) heeft 
een andersoortige verantwoordelijkheid, 
die niet primair bepaald wordt door het 
algemeen belang. In een verantwoorde en 
goede samenwerking tussen overheid en 
bedrijfsleven zal het vraagstuk van de 
inflatiebestrijding moeten worden aange
pakt. Op zichzelf is die samenwerking in 
de samenleving van vandaag een moeilijke 
opgave. Die samenwerking is alleen te 
verwezenlijken, indien het bedrijfsleven 
de grenzen van z ’n verantwoordelijkheid

Drs. D. F. V. d. Mei

in een parlementaire democratie goed in 
het oog houdt, en dus geen beslissende 
invloed wil gaan uitoefenen op gebieden, 
waarop het als bedrijfsleven geen poli
tieke verantwoordelijkheid draagt,”  aldus 
de voorzitter van de Christelijke Bond 
van Ondernemers in de Binnenvaart.

Hij noemde het dan ook van essentiële 
betekenis, dat in de strijd tegen de in
flatie een gezamenlijke aanpak tot stand 
komt van overheid en bedrijfsleven. Die 
aanpak zal een meerjarig karakter die
nen te hebben.

H. L.

Vietnam:
NOG VEEL ONZEKERHEDEN
De meesten van ons zullen bij het horen 
van het nieuws over de afkondiging van de 
wapenstilstand in Vietnam een zucht van 
verlichting hebben geslaakt.
Die oorlog lag ons bijna allemaal zo lang
zamerhand wel zeer slecht op de maag. 
Zowel voor- als tegenstanders van de 
inmenging door Amerika in het Vietnamese 
strijdtoneel begonnen tekenen van ongeduld 
te tonen over het verloop van de oorlog. 
Een ieder zal echter blij zijn, dat nu een 
einde is gekomen aan de allerergste vor
men van ellende onder de bevolking en de 
enorme verwoestingen van het land. De 
gedachte, dat dit Aziatische land geen 
enkele vorm van leed meer vreemd is, 
is niet origineel. Toch mogen we dat niet 
vergeten.

Een wapenstilstand ligt tussen ’ t oorlog
voeren en het sluiten van vrede in. Hoewel 
alle partijen zoveel mogelijk garanties 
trachten te veroveren in zo’n accoord 
is het duidelijk, dat men die elkaar niet 
verleent. Menigeen zal zich de laatste 
dagen dan ook hebben afgevraagd wiens 
belangen met het sluiten van deze over
eenkomst het beste zijn gediend. Wie is er 
het beste uitgesprongen? Uit de officiële 
verklaringen is dat nauwelijks naar voren 
te halen. Volgens alle verklaringen is 
iedere partij tevreden over de prijs en 
het artikel, waarbij het artikel het stop
zetten van het bereiken van politieke doel
stellingen met militaire middelen lijkt te 
zijn.
Over dat laatste spreken de berichten 
elkaar tegen. En met name uit Saigon 
komen er vele berichten, dat daar nogal 
wat mensen met een flinke dosis twijfel 
rondlopen over de mogelijkheden om de 
kanonnen tot zwijgen te brengen. Die twijfel 
wordt veroorzaakt door de overtuiging, dat 
de communisten communisten zijn en hun 
politieke doelstellingen niet zomaar laten 
vallen. Zeker niet nu de Vietcong in de 
Voorlopige Revolutionaire Regering een 
zekere de-facto erkenning heeft gekregen.

Voor de Verenigde Staten is de hoofdzaak 
dat de Vietnamiseringspolitiek van Nixon 
nu ook werkelijk gestalte heeft gekregen. 
In optima forma. De resterende Ameri
kaanse troepen worden teruggetrokken uit 
Zuid-Vietnam en het uitleveren van de

Amerikaanse krijgsgevangenen alsmede 
het verwijderen van de mijnen rond Noord- 
Vietnam is daarvan een duidelijke demon
stratie.

Het directe p v o lg  is, dat Noord-Vietnam 
er in het Zuiden een tegenstander minder 
door krijgt, dat de havens weer vrij zijn 
voor alle importen en dat de bombarde
menten in Noord-Vietnam worden gestopt. 
De interventierol van de Verenigde Staten 
is hiermee voor een belangrijk deel ten 
einde. Dat is een rol, die niet door iedere 
geïnteresseerde toeschouwer even juist is 
begrepen. Sommigen gingen zelfs zover 
in hun beweringen, dat de U.S. in Vietnam 
zaten vanwege de waarschijnlijk (!) grote 
olievoorraden. Die zijn tot nog toe niet 
aangeboord.
Het toont in elk geval aan hoever ’ t anti- 
Amerikanisme durft te gaan.
De enige rol die de U.S. hebben gespeeld 
is het tegenhouden van een snelle door
stoot van het Noordvietnamese commu
nisme over heel Indo-China en met name 
Zuid-Vietnam. Daar heeft Amerika veel 
voor over gehad aan mensen en aan mate
rieel. Zelfs aan verlies van politieke 
eenheid en politieke geloofwaardigheid. 
Maar het is nauwelijks in te zien waarom 
die rol nu zoveel verschilde van de 
interventie van de Verenigde Staten in de 
grote Europese oorlog vanaf 1942. Toen 
was het alleen een andere ideologie, die 
in één staat was belichaamd en tot mili
taire expansie overging. Maar goed, voor 
sommigen is het ,,bevrijdingsstreven”  
van het communisme een heilige zaak en 
dan zijn er weinig discussies meer moge
lijk. De poging, zoals vele malen is ge
probeerd, om de Amerikanen als de hoofd
schuldigen in het conflict aan te wijzen is 
nogal min. Ook zonder die mening overi
gens kan men protesteren tegen massa- 
bombardementen. Maar men moet niet 
denken, dat een dergelijk protest een Viet
namese communist zal weerhouden een 
politieke moord te bedrijven. Integendeel. 
De strijd zal doorgaan in Vietnam. De 
grote vraag die bij velen leeft is de vraag 
binnen welk kader deze strijd verder zal 
worden gevoerd.

De nieuwe fase waarin dit conflict is 
getreden kenmerkt zich dan ook door 
veel onzekerheden.

Het accoord spreekt bijvoorbeeld over 
hereniging van het Noorden en het Zuiden. 
Dat heeft zowel geografische als politieke 
gevolgen. Maar is het waarschijnlijk dat 
China zou dulden dat Vietnam een demo
cratisch land zou worden? Het zou in de 
geschiedenis van het communisme ook 
de eerste keer zijn dat ’n communistisch 
land zou worden omgevormd tot een de
mocratisch bestuurde staat.
Het is waarschijnlijk realistischer om 
zich te beperken tot de ontwikkelingen 
in Zuid-Vietnam in de richting van een 
zelfstandige, souvereine, niet-communis- 
tische staat met een aparte Aziatische 
vorm van een parlementaire democratie. 
De kansen daarvoor zijn moeilijk te schat
ten. Militair gezien is het bewind van 
President Thieu enorm geholpen. De 
fantastische legervoorraden die de Ver
enigde Staten in zeer korte tijd naar 
Zuid-Vietnam hebben overgebracht be
tekenen een geharnaste bijdrage. Deze 
bevoorrading zou toch niet plaatsvinden 
wanneer de Amerikanen het idee hadden 
dat alles wel spoedig in handen zou vallen 
van de communisten. Dat zou inderdaad 
een onvergeeflijke fout zijn want met deze 
krijgsmacht is Zuid-Vietnam veruit het 
sterkste land in heel Indo-China. Als die 
macht onder een communistisch regime 
staat kan de rest van Indo-China wel 
inpakken.
De moeilijkheid voor de Zuidvietnamezen 
zal zijn met deze krijgsmacht de strijd 
in een andere vorm - een hernieuwde, 
meer selectieve guerilla? - te voeren. 
Wellicht geeft de viering van TET, het 
nieuwjaarsfeest, daarover de volgende 
week enig uitsluitsel.
In elk geval is er nu een einde gekomen 
aan een overheersend internationaal con
flict dat op allerlei internationale ont
wikkelingen zijn invloed had en grote 
zorgen baarde.
Leerzaam bij dit alles is de rol van de 
Sowjet-Unie en die van China. Hoe de rol 
van beide steunpilaren precies is geweest 
is onbekend. Uit allerlei verklaringen 
lijkt het er echter op dat beide de Ver
enigde Staten niets in de weg hebben ge
legd zich uit het strijdgewoel los te 
wurmen.
Het zou volkomen onrealistisch zijn de 

ontworpen bestandsvredesregeling als een 
vredesregeling te bezien.
Bovendien ziet het er ook niet naar 
uit dat de Vietnamezen bereid zijn met 
elkaar in vrede te leven. Maar eens zal 
het daar toch van moeten komen.
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Tweede kamer aanvaardt 
FISCALE STEUNREGELING KOOPVAARDIJ
KVP, ARP, CHU: „REGELING VOORLOPIG VOLDOENDE”

De Tweede Kamer heeft vorige week de 
voorgestelde fiscale steunregeling voor de 
Nederlandse koopvaardij aanvaard. Drs. 
Schouten - sprekend namens KVP, ARP, 
CHU en VVD - zei dat men de regeling 
voorlopig voldoende acht. Staatssecretaris 
Scholten zegde toe dat de regering de 
ontwikkeling van de Nederlandse koop
vaardij en de binnenvaart nauwlettend zal 
volgen. Wanneer dit door de ontwikkeling 
noodzakelijk blijkt zullen nadere voor
stellen worden gedaan om koopvaardij en 
binnenvaart te steunen.

25 OF 40 PROCENT

Een belangrijk punt in de discussie was 
of de fiscale steun die de regering voor
stelde thans voldoende is.

Het wetsontwerp biedt de koopvaardij een 
investeringsaftrek van 5 procent geduren
de vijf jaar. De fracties van DS’70 en 
D’66 achtten dit te weinig. De heren Drees 
(DS’70) en Gruijters (D’66) stelden dat de 
ontwikkeling waarbij steeds meer Neder
landse schepen onder vreemde vlag gaan 
varen, niet is tegen te houden. Zij wensten 
een investeringsaftrek van 5,procent ge
durende acht jaar.

Staatssecretaris Scholten had hiertegen 
bezwaar omdat hierdoor het fiscale sys
teem wordt afgestemd op uiterste om
standigheden.

De heer Schouten zei dat de drie christen
democratische fracties en de VVD na 
ampel beraad akkoord gingen met de 
voorgestelde ,,5 maal 5” -regeling. Hij 
noemde de discussie over de 25 procent- 
of 40 procent-regeling te veel een zwart- 
wit-redenering. Hij betoogde onder meer 
dat door de thans voorgestelde verhoging 
het aantal reders dat bereid is nieuwe 
investeringen te doen reeds zal toenemen. 
Hierdoor ontstaat een andere situatie 
dan waarvan thans wordt uitgegaan.

Bovendien zal bij een verhoging van de 
investeringsaftrek ineens van de thans 
bestaande 10 procent naar 40 procent het 
verschil met branches zoals bij voorbeeld 
het wegvervoer zeer groot worden. Dit 
schept een onrechtvaardige situatie.

Een doorslaggevend argument achtte hij 
voorts dat de reders in 1968, in het 
rapport van de commissie-Oyevaar zelf 
hadden voorgesteld een aftrek ,,5 maal 5”  
in te voeren.

,,Hieraan houden wij thans vast. Dit is voor 
ons echter geen dogma. In de huidige 
omstandigheden vinden wij dit de meest 
juiste keuze. Niemand weet geheel zeker 
of dit de juiste keuze zal blijken te zijn. 
Daarom koppel ik daaraan de vraag: Zijn 
de bewindslieden bereid, de vinger aan de 
pols te houden en alert te reageren op 
eventueel nieuwe ontwikkelingen de 
komende jaren,”  aldus de heer Schouten.

Spreker stelde in zijn inleidend betoog 
dat dit wetsontwerp geen grote vreugde 
heeft veroorzaakt. Aanleiding totditvoor- 
stel is de internationale concurrentie
vervalsing in de zeescheepvaart. De beste 
oplossing zou zijn; internationale harmo
nisatie. Min of meer gedwongen doet 
Nederland thans aan de concurrentie
vervalsing mee. We moeten echter erken
nen dat het nodig is. Daarom zeggen wij 
,,ja”  tegen dit wetsontwerp.

POSITIE BINNENVAART

De heer Schouten ging voorts in op de 
vraag of de binnenvaart ook onder d^ 
regeling van dit wetsvoorstel gebracht

moet worden. Hij erkende dat de binnen
vaart in een moeilijke positie verkeert. 
Er moet echter een grens gelegd worden. 
Die grens leggen wij aan de kust.

Hij achtte het een gevaar wanneer thans 
ook de binnenvaart ruimere fiscale facili
teiten krijgen, binnen het voorgestelde 
wetsontwerp. Dan immers rijst het gevaar 
van de ,,olievlekwerking” . Men zou ook 
de zogenaamde ,,LASH-schepen”  en de 
containers onder ,,5 maal 5"-regeling 
moeten brengen.

Spreker vond de opmerkingen van de be
windslieden in de schriftelijke voorberei
ding van dit wetsontwerp, ten opzichte van

de binnenvaart bepaald aan de magere kant. 
Hij vroeg de toezegging dat men van 
regeringszijde ook alert zal inspelen op 
de resultaten van het lopend structuur
onderzoek Binnenvaart. Met name wees hij 
daarbij op de mogelijkheid van verruiming 
van de vervroegde afschrijving.

Met verwijzing naar het rapport ,,Sociaal 
Beleid der Nederlandse Koopvaardij”  be
pleitte drs. Schouten de totstandkoming 
van ondernemingsraden op de schepen 
De huidige sociale verhoudingen werken 
vaak frustrerend. Hier moet dringend 
verandering in komen.
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VERGROOT EUROPEES PARLEMENT 
-van 142 naar 198- aan het werk

De uitbreiding van de Europese Gemeen
schap, in de Ministerraad praktisch al 
sinds maanden een feit, in de Commissie 
sinds de eerste week van januari, heeft 
zich thans ook in het Europese Parlement 
voltrokken.

Engelsen, Ieren en Denen hebben de vorige 
maand hun intrede gedaan in het Europese 
Parlement, de Tories - die een twintig 
man sterke eigen fractie hebben gevormd- 
op enigszins opzienbarende wijze, met 
voorstellen die beogen het Parlement beter 
te laten functioneren.

De 142 afgevaardigden uit de oorspron
kelijke zes landen zijn versterkt met 
36 Engelsen, 10 Denen en eveneens 10 
Ieren. Als gevolg van hun komst is de 
christen-democratische fractie van 50 
op 55 gekomen, de socialistische van 37 
op 43, de liberale van 22 op 25, en steeg 
het aantal niet bij een fractie ingeschre
ven leden van 11 tot 21. De fractie van 
de Europese democratische unie (gaul
listisch) is 21 man sterk.

De voorzitter van het Parlement, de 
Westduitse socialist Walter Behrendt, 
vermeed er in zijn welkomsttoespraak 
aan te herinneren dat de Engelse Labour- 
party heeft besloten vooralsnog geen ver
tegenwoordigers naar Straatsburg te zen
den. Anderen, onder wie de conservatieve 
fractieleider Peter Kirk, de Ierse Labour- 
afgevaardigde Conor Cruise 0 ’Brien, en 
de afgevaardigde van de Deense socia
listische volkspartij Dich - die evenals 
Labour een campagne heeft gevoerd tegen 
toetreding van zijn land tot de Gemeen
schap - namen deze terughoudendheid niet 
in acht, en betreurden het besluit van 
Wilson c.s.

SAMENWERKING

De maandag voor de openingszitting waren 
vijftien voorzitters van nationale parle
menten - voor Nederland dr. ir. A. Von
deling van de Tweede Kamer en mr. M. 
de Niet van de Eerste Kamer - naar 
Straatsburg gekomen om te spreken over 
de mogelijkheden om de samenwerking 
tussen de nationale parlementen en het 
Europese Parlement te verbeteren.

De resultaten van deze conferentie waren 
weinig spectaculair. Zij mochten dit vol
gens d r .. Vondeling ook niet zijn, omdat

de eigen status van het Europese Parle
ment door te grote bemoeienis van de 
nationale parlementen zou kunnen worden 
ondermijnd.

In september zullen de negen nationale 
parlementen een veertigtal leden 
aanwijzen die zullen deelnemen aan een 
,,samenspraak”  met de Europese parle
mentariërs. Voor Nederland zullen waar
schijnlijk drie man naar Straatsburg gaan, 
zo deelde dr. Vondeling mee.

Reeds eerder, in februari, heeft een 
(Samenspraak tussen leden van het Euro
pese Parlement en de nationale parle
menten plaats gehad. Toen waren geen 
gespreksthema’s vastgesteld - zoals in 
september wel zal gebeuren - en had het 
Europese Parlement zelf de uitnodigingen 
gedaan aan de fractieleiders en voor
aanstaande parlementariërs die geen zit
ting hebben in het Europese Parlement.

VEEL INITIATIEVEN

De nieuwe voorzitter van de Europese 
Commissie, de Fransman Francois- 
Xavier Ortoli, deelde bij de presentatie 
van zijn dertien man sterke college mee 
dat de Europese Commissie haar recht 
van initiatief ,,in ruime mate”  zal ge
bruiken. ,,De uitbreiding, diversificatie, 
en verdieping van de communautaire be
voegdheden waartoe de conferentie van 
staatshoofden en regeringsleiders heeft 
besloten, openen een geweldig perspectief 
voor het initiatiefrecht van de Com
missie” .

Vooruitlopend op het actieprogramma dat 
de Commissie het Parlement de volgende 
maand zal voorleggen, verklaarde Ortoli 
dat de Commissie met name zal werken

- uitvoering van het programma voor de 
vorming van een economische en mone
taire unie,

- versterking van de begrotingsbevoegd- 
heden van het Europese Parlement,

- de totstandkoming van een doeltreffend 
Europees sociaal beleid,

- de voorbereiding van de onderhandelin- 
gen over handelsproblemen in het kader 
van het GATT (General Agreement on 
Tariffs and Trade),

- een nieuwe associatiepolitiek,
- het Middellandse Zeebeleid,

- de betrekkingen van de Gemeenschap 
met de ontwikkelingslanden,

- het verbeteren van de besluitvorming 
en het functioneren van de Europese 
instellingen.

ACTIVITEITEN

De fungerend voorzitter van de Europese' 
Ministerraad, de Belgische minister van 
buitenlandse handel Henri Fayat, noemde 
vier aspecten van de activiteiten van de 
Ministerraad gedurende dit jaar;

- de vorming van een economische en 
monetaire unie vóór 1980 ” een vrij 
korte tijd” ,

- het feit, dat economische, sociale en 
politieke sectoren steeds moeilijken 
kunnen worden gescheiden,

- de topconferentie heeft de gemeen
schapsinstellingen met de uitvoering 
van alle nieuwe taken belast, en

- de toepassing van de communautaire 
procedures impliceert nauwere samen
werking tussen de gemeenschapsinstel
lingen.

BRITS MEMORANDUM

Een voorstel van de Britse conservatieve 
fractieleider Peter Kirk, een commissie 
van dertien te benoemen (op dezelfde 
wijze samengesteld als de Europese Com
missie), om te onderzoeken of de huidige 
procedures van het Europese Parlement 
kunnen worden verbeterd, deze commissie 
over deze verbeteringen ’t advies te laten 
inwinnen van wie haar goeddunkt, en haar 
binnen drie maanden rapport te laten 
uitbrengen, zal door de juridische com
missie van het Europese Parlement worden 
onderzocht.

Kirk had reeds aangegeven welke proce- 
durewijzingen hem voor ogen stonden, 
en in het algemeen de geest aangeduid 
waarin het Parlement zijns inziens be
hoort te werken.

,,Het Parlement, zonder hetwelk onze 
Gemeenschap in de bureaucratie dreigt 
te verstikken of in apathie te verzinken, 
geeft de Gemeenschap haar unieke karak
ter. Het staat voor vrije discussie, voor 
de bereidheid van de minderheid voor de 
wil van de meerderheid te buigen, en de 
bereidheid van de meerderheid de minder
heid zo volledig mogelijk te horen,”  aldus 
Kirk.
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De les van het C.B.S. JSLlïta ™ oen Haag
De regering heeft toegezegd de nota 
„Spreiding Rijksdiensten”  in de Tweede 
Kamer te zullen behandelen. Alhoewel we 
van deze regering niet zo heel veel meer 
verwachten, hopen wij dat, welke regering 
straks deze nota ook zal verdedigen, het 
parlement in ieder geval één ding na
drukkelijk zal weten af te dwingen, nl. 
dat de regering toezegt alleen in goed 
overleg en na gedegen onderzoek beslis
singen te nemen. Opdat een tweedeC.B.S.- 
tragedie ons wordt onthouden.

Het-kabinetsbesluit tot verplaatsing van
- een deel (?) -  van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (C.B.S.) naar Heerlen 
heeft niet slechts verbazing, maar onge
looflijk felle reacties en verbittering ver
oorzaakt.

1960 - 1973

Hoe ,,het beleid”  t.a.v. het CBS is ge
weest moge blijken uit het volgende:
- In 1 9 6 0  werd nieuwbouw in voorbereiding 

genomen.
- In 1961 werd door de Commissie- 

Drees verplaatsing naar elders aanbe
volen.

- In 1962 wijst de toenmalige minister 
van economische zaken verplaatsing af. 
Een programma van eisen voor nieuw
bouw wordt opgesteld.

- In 1967 duiken opnieuw geruchten op 
over verplaatsing, die tenslotte door 
minister De Block worden ontkend. 
Mede op die basis wierf men nieuw 
personeel, en dat lukte. Men geloofde 
immers de bewindsman.

- Eind 1968 gaat de eerste paal voor de 
nieuwbouw in Voorburg de grond in.

- Midden 1972 komen nieuwe geruchten 
over verplaatsing van het gehele CBS 
in de openbaarheid.

- Januari 1973 besluit dit kabinet,,voor
lopig”  ongeveer de helft van het CBS 
naar Heerlen te zullen verplaatsen.

- En tenslotte wordt verwacht dat aan het 
eind van dit jaar de nieuwbouw gereed

zal zijn. Een klein deel is nu reeds in 
gebruik, zal de rest ooit voor het speci
fieke doel waarvoor het programma van 
eisen werd opgesteld, in gebruik worden 
genomen?

REGIONAAL EN NATIONAAL

Het vraagstuk van het CBS staat niet op 
zichzelf. Als het goed is behoort het een 
onderdeel te zijn van de regionale en 
nationale economische politiek van de 
regering.

Over deze zaak heeft prof. dr. J. G. Lam- 
booy ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan van de Stichting Economisch- 
Technologisch Instituut voor Zuid-Holland 
een belangwekkende rede gehouden. Na 
verteld te hebben over ervaringen die 
werden opgedaan in Engeland, Frankrijk 
en Italië, komt hij tot de conclusie dat 
men thans ook in Nederland tot het besef 
is gekomen dat de grotere steden een 
bepaald type probleemgebied vormen. 
Maar, zo vraagt hij, bloeit de economie 
niet prachtig in de Rijnmond en is eigen
lijk alleen de milieuproblematiek en de 
verkeerscongestie een reden om de groei 
af te remmen? Is Leiden eigenlijk wel in 
last? Moeten niet overheidsdiensten uit het 
,,bloeiende”  Den Haag weg naar de Mijn
streek en naar het Noorden? Zelfs t.a.v. 
het CBS wordt overwogen deze te verplaat
sen naar Heerlen.

Indien zulk een ingrijpend beleid wordt 
gevoerd om de Randsteden te gebruiken als 
leverancier van werkgelegenheid voor de 
Mijnstreken en het Noorden, dan moet er 
wel een degelijke analyse van de effecten 
op de Randsteden en de effecten op de 
ontvangende regio’ s gemaakt zijn. Maar 
die moet dan eindelijk wel eens openbaar 
gemaakt worden.
Tot zolang blijf ik geloven dat ze helemaal 
niet bestaat.
Aldus prof. Lambooy.

Uit zijn interessant betoog vernemen wij 
nog dat de werkloosheid in de oude pro
bleemgebieden nauwelijks lager is dan in 
de vijftiger jaren, ondanks alle inspannin
gen. Maar ook dat Amsterdam en Den Haag 
hogere percentages vertonen dan in de 
laatste 20 jaar is voorgekomen.

Verder vraagt hij zich af of het Westen 
nog wel de grootste concurrent is van het 
Noorden en Zuiden, de zogenaamde oude 
probleemgebieden. Zijn dat niet veel 
sterker die gebieden die zich tussen het 
Westen en de perifere regio’s bevinden? 
Zijn deze niet juist de grootste concurren
ten van het Noorden.

Constaterend dat de centrale doelstelling 
van de regering ten aanzien van de ruim

telijke ontwikkeling van ons land kennelijk 
is de congestie in het Westen af te remmen, 
meer nog dan de groei van het Noorden te- 
bevorderen, stelt hij een aantal vragen 
over omvang. van de bevolking in het 
Westen, wat wordt bedoeld met congestie, 
in hoeverre zal de stadsvernieuwing 
worden gehinderd en dat een ruimtelijk 
herstructureringsbeleid dient te worden 
ingevoerd.

Dit betekent overigens niet dat prof. Lam
booy de perifere probleemgebieden niet wil 
helpen.

Maar hoe? Door een selectief investe
ringsbeleid en spreiding van rijksdien
sten? Hij concludeert dat het regerings
apparaat alleen met zeer hoge sociale 
kosten, dus niet alleen met hogere belas
tingen of sterke bezuinigingen, maar ook 
met verlies aan beleidsvormende kracht 
uit elkaar te halen valt. Dat geldt natuur
lijk niet voor sommige diensten, maar wel 
zeer sterk voor diverse ministeries, even
als voor het CBS, dat zoveel contacten 
heeft met departementen, organisaties, 
instituten en het bedrijfsleven in het 
Westen. Indien het CBS naar Heerlen of 
Emmen gaat, zou haar werk zwaar ge
handicapt worden.

Toch is er sprake van een benauwende 
keuze; moeten de perifere regio’ s worden 
ontwikkeld ten koste van de grote stede
lijke probleemgebieden? Hoe kan de natio
nale overheid komen tot een rechtvaardige 
regionale politiek?
Op al dit soort vragen is nog weinig 
antwoord bekend, maar worden ze wel 
serieus bestudeerd, vraagt prof. Lambooy.

Graag hadden wij meer aandacht besteed 
aan het voortreffelijk betoog van prof. 
Lambooy. In het kader van dit artikel was 
dit echter onmogelijk.

PARLEMENT

Intussen is uit de behandeling in de Tweede 
Kamer wel gebleken dat de door prof. 
Lambooy gevraagde degelijke studies niet 
ten grondslag lagen aan het besluit een 
deel van het CBS te verplaatsen. Wel heeft 
de regering toegezegd dat geen onherstel
bare uitvoeringsmaatregelen genomen 
worden, voordat de Tweede Kamer de 
nota over de spreiding van rijksdiensten 
heeft besproken. Maar waarvoor dan zo
veel haast? Waarom niet verder overleg 
gepleegd met de ambtenarencentrales, 
zeker nu de regering plotseling had be
slist slechts een deel van het CBS te 
verplaatsen? Is daarmee bewezen wat
K.A.B.O.-post (orgaan van de Katholieke 
Bond van Overheidspersoneel) onder meer 
schreef: ,,dat het vechten tegen de bier
kaai is als men dit kabinet van domme 
dingen poogt te weerhouden” .

Minister Langman had tot twee dagen 
vóór het definitieve besluit dat voorlopig 
enkele afdelingen (totaal 1000 arbeids
plaatsen) naar Limburg zouden gaan, 
eigenlijk totaal geen behoefte ook maar 
iets van het CBS in de Randstad te 
houden. Ieder die meende dat het CBS 
in de randstad moest blijven was onge
nuanceerd en zag alleen-het belang van 
die randstad en niet van Limburg.
Een paar dagen vóór dit besluit genomen 
werd zou hij door gesprekken met des
kundigen, die met grote nadruk wezen op 
de grote gevaren die verplaatsing zouden 
betekenen, op de gedachte zijn gekomen 
dat een partiële verplaatsing voorlopig 
wellicht toch verstandiger was. Toevallig 
had hij daarbij gehoord dat in Zweden 
ook een dergelijke oplossing zou zijn 
gevonden. Zo kan een demissionair ka
binet tot beslissingen komen.

VERZET

Er is een ongekend fel verzet geweest 
tegen de verplaatsing van het CBS. En 
beslist niet alleen van ,,Haagse”  zijde 
of van de kant van het personeel. Ook de 
Centrale Commissie voor de Statistiek, 
vele prominenten uit de wereld der weten
schap, vakbonden en zeer vele anderen 
hebben zich op velerlei motieven, meer of 
minder fel tegen verplaatsing gekant. 
Niets heeft mogen baten. Ook niet de 
verzekering die de regering aan het ge
meentebestuur van Den Haag had gedaan, 
dat de regeringsfunctie niet zou worden 
aangetast, terwijl hier toch duidelijk 
sprake was van de verplaatsing van 
beleidsinstanties, noch het feit dat de 
regeringsnota duidelijk het belang en de 
noodzaak van voorafgaand goed overleg 
had onderschreven.

Een ploeg demissionaire ministers - zij 
het niet eensgezind - namen deze be
slissing, naar men zegt, omdat enkelen

te ver waren gegaan in haar beloften aan 
Heerlen. In ieder geval voordat voor- en 
nadelen behoorlijk waren onderzocht. 
Opnieuw een schrijnend bewijs hoe onge
fundeerd, zonder voorafgaand onderzoek 
en zonder behoorlijk overleg beslissingen 
worden genomen die voor duizenden een 
diepe ingreep betekenen voor de rest van 
hun leven.

GEVOLGEN

Minister Van Agt, die minister Geertsema 
verving, had in de Tweede Kamer gezegd 
dat nu een beslissing moest worden ge
nomen, om het CBS-personeel niet langer 
in het ongewisse te laten.
Maar begrijpt deze minister dan niet dat 
nu eerst de onrust compleet is geworden? 
De hele werksfeer is verpest. Maanden
lang doen vele ambtenaren al niet veel 
anders dan zich bezig houden met de ver

plaatsing. Vele honderden vragen zich 
dagelijks af: Ben ik er bij? Nu gaan de 
onderlinge verhoudingen bovendien ach
teruit. Hollend. De één probeert weg te 
komen, al mogen andere departementen 
dan ook geen employé’s van het CBS
aannemen___ , anderen hopen wellicht dat
een collega, of een directe chef niet mee
gaat, opdat hij er beter van wordt, straks 
in Heerlen.
Kortom, de onzekerheid is niet wegge
nomen. Niet voor het personeel en niet 
voor het CBS. Men vreest terecht dat op 
deze wijze reeds nu de kwaliteit van dit 
orgaan zal achteruitgaan.

Het CBS is een goede les voor het vervolg. 
Op deze wijze een verantwoord spreidings - 
programma vast te stellen is uitgesloten. 
Minister Langman heeft, naar wij hopen, 
de ogen daarvoor geopend.

B. Bol

Demonstrerende onderwijzers
ONDERWIJZERS

De onderwijskrachten die op een dinsdag 
-  een normale schooldag - in Den Haag 
wilden demonstreren naar aanleding van 
hun pensioenvoorzieningen, hebben van 
jminister Van Veen nul op request gekregen. 
Zeer terecht! De zaterdagmiddag lijkt 
mij een prachtige dag om te protesteren. 
Dat hoeft niet onder schooltijd. Wie onder
wijzer wil worden moet beseffen, dat hij 
op werkdagen, dus op schooldagen, voor 
de klas moet staan. Daarmee is het onder
wijs gebaat.

POLITIEK GEHASPEL

De heer Ruppert is vermoedelijk aan zijn 
laatste informatie-arbeid bezig of heeft 
haar deze week voltooid. Twee maanden 
na de verkiezingen zijn de politici nog 
even ver. Het blijkt, dat maar weinig 
mogelijkheden aanwezig zijn om een beetje 
stevig kabinet te vormen. Wat wilt u 
anders met twee blokken, die tevoren 
elkaar afwijzen?
De heer Ruppert heeft in een van zijn 
vraaggesprekken laten doorschemeren, 
dat een nieuw kabinet nu niet bepaald 
de vier jaar behoeft uit te dienen. Wanneer 
informateurs al beginnen met te denken 
aan een kabinet met korte levensduur, wat 
kan men dan van de politieke partijen 
verwachten ten aanzien van welk kabinet 
dan ook. Een minderheidskabinet van welke 
soort dat ook moge zijn, zit binnen de 
kortste tijd op de wip. Er zijn al stemmen 
gehoord om dan maar weer nieuwe ver
kiezingen uit te schrijven.
Een staaltje van fraai politiek gehaspel 
om terwille van de politici na een serie 
verkiezingen in kort tijdsbestek de moe- 
gestemde kiezers zover te krijgen, dat 
ze er met de grootste onverschilligheid 
op los gaan stemmen. Straks horen we dan 
als argument: drie of vier verkiezingen 
achter elkaar zijn nodig om duidelijkheid 
te krijgen.

VIETNAM-COLLECTE

De oorlog in Vietnam was nog niet ten 
einde of evenals in de Nederlandse poli
tiek klinkt gekrakeel over de wijze, waarop 
gelden moeten worden ingezameld. Het 
Medische Comité Vietnam wil een natio
nale actie, de groep „Heel Vietnam”  wil 
een nationale actie, de Vorstin moet 
wel of niet op de televisie met een oproep 
tot steun aan de. Vietnamcollecte, oud- 
minister-president De Jong doet het wel 
en doet het niet. Twee verschillende giro
nummers voor het storten van bijdragen. 
Door op deze wijze te werk te gaan 
brengt men de mensen niet tot offervaar
digheid. Ruzieën over hulpvaardigheid. 
Waar een groot volk, dat willen we 
altijd, klein in kan zijn.

NOORD-BRABANT EN DE CHU

De kamerkringen Tilburg en Den Bosch 
hebben een provinciaal bestuur gevormd, 
dat als een overkoepelend orgaan van de 
CHU in dit gehele gewest gaat optreden. 
Met name op organisatorisch gebied wil dit 
provinciaal bestuur de hand aan de ploeg 
slaan. Een eerste activiteit is ook om 
de andere confessionele partijen in Noord- 
Brabant (KVP en ARP) te benaderen ten 
einde na te gaan op welke terreinen de 
samenwerking tussen de drie in de pro
vincie en in de regio verder kan worden 
uitgebouwd.
Een eerste brief aan de KVP en de ARP,

waarin om een gesprek is gevraagd, is 
al verzonden.
De beide kamerkringen in het Brabantse 
zijn overeengekomen om als provinciaal 
bestuur bij toerbeurt een kamerkring- 
bestuur te laten optreden. Tot de volgende 
provinciale verkiezingen, waarbij een pro
vinciaal bestuur eveneens bijzonder nuttige 
taken kan vervullen, zal het kamerkring- 
bestuur van Den Bosch als provinciaal 
bestuur optreden. Dit bestuur is als volgt 
samengesteld: voorzitter: dr. ir. J. Cor- 
nelissen, Geldrop; secretaris: O. Y. 
Schouten, Van Assendelftstraat 88, Waal
wijk (telef. 04160-34445); penningmeeste- 
resse: mevrouw A. H. Werther-vanSuyle- 
kom, Almkerk.

A. B.

Pleidooi
voor
binnenvaart
In zijn jaarrede voor de Christelijke Bond 
van Ondernemers in de Binnenvaart heeft 
voorzitter drs. D. F. van der Mei(Tweede 
Kamerlid voor de CHU) gepleit om ook voor 
de binnenvaart de investeringsaftrek te 
verruimen. Hij deed dit ten tijde van het 
Kamerdebat over het regeringsvoorstel 
voor de zeescheepvaart een grotere in
vesteringsaftrek toe te staan.

De regering stelde voor, de investerings
aftrek voor de zeescheepvaart te ver
ruimen van 10 tot 25 procent, om daar 
mee te bereiken, dat Nederlandse schepen 
onder Nederlandse vlag blijven varen. 
In de laatste jaren gingen schepen onder 
vreemde vlag varen, omdat in het be
trokken land het fiscale klimaat gunstig is.

Drs. Van der Mei signaleerde, dat ook 
binnenschepen onder vreemde vlag zijn 
gaan varen. Sinds 1 januari 1968 betrof 
dit 268 binnenschepen met een totale 
tonnage van 209.000. Daarbij is gekomen, 
dat steeds grotere bedragen in nieuwe 
schepen geïnvesteerd moeten worden. Een 
nieuw binnenschip van 1.000 ton vergt 
f l  miljoen.
,,Wil de binnenvaart haar concurrentie
positie handhaven en versterken - en het 
vervoer is een hele belangrijke peiler 
van onze nationale economie - dan zijn 
investeringen hard nodig. Dat geldt ook 
en juist voor particulieren, die nl. 75 
procent van de totale tonnage van de 
binnenvloot bezitten.
Evenals voor de zeevaart is voor de 
binnenvaart het fiscale klimaat van enorm 
belang. Daarom zou ik met grote klem 
willen bepleiten de verruiming van de 
investeringsaftrek ook tot de binnenvaart 
uit te strekken als een stimulans voor de 
structuurverbetering. Door deze faciliteit 
- evenals in 1960 - ook aan de binnenvaart 
ten goede te doen.komen kan de overheid 
aan haar stimulerende functie in het 
economisch leven met betrekking tot de 
binnenvaart een extra accent geven, 
waarop wij bepaald zitten te wachten,”  
aldus drs. Van der Mei in zijn jaarrede.

H. L.
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Moeizaam onderzoek
van kabinetsinformateur Ruppert

De vorige week heeft een omvangrijk, 
schriftelijk verkeer plaatsgevonden tussen 
kabinetsinformateur dr. M. Ruppert en 
de voorzitters van de grootste Tweede 
Kamerfracties. Dat was in de laatste fase 
van het onderzoek naar de mogelijkheden 
van een extra-parlementair kabinet.
Aan het begin van de week bracht dr. 
Ruppert in de openbaarheid de brieven, 
waarin de standpunten stonden van de 
verschillende fracties ten opzichte van 
de varianten van een extra-parlementair 
kabinet. Daarna vroeg hij aan KVP, VVD, 
ARP en CHU, hoe zij dachten over één van 
de varianten: een extra-parlementair
kabinet met personen uit deze vier partijen 
(het blauw-witte variant).

VOORWAARDEN BLIJVEN

Drs. A. D. W. Tilanus, voorzitter van de 
Tweede Kamerfractie van de CHU, beant
woordde op dinsdag 23 januari j.1. deze 
vraag als volgt:

,,ln antwoord op Uw brief van 22 januari 
1973, waarin U vraagt of naar mijn oordeel 
de mogelijkheid bestaat bij de figuur van 
een extra-parlementair kabinet zeker
heden te bieden met betrekking tot hoofd
punten van beleid van dit kabinet, deel ik 
U het volgende mede.

Voorop gesteld moet worden, dat bij de 
figuur van een extra-parlementair kabinet 
door de formateur tezamen mét de door 
hem aangezochte candidaat-ministers een 
program wordt vastgesteld. Daarin past 
geen overleg over het program of af
spraken daarover met de fracties. Daarna 
kunnen de fractievoorzitters op basis van 
dat program en de gekozen personele 
bezetting hun geestverwanten al of niet 
adviseren in een dergelijk kabinet zitting 
te nemen.

Uit het feit, dat de fractievoorzitters een 
positief advies aan hun geestverwanten 
geven en dat een aantal fracties het 
optreden van dit kabinet aanvaarden, mag. 
met redelijke zekerheid worden afgeleid, 
dat het beleid op hoofdpunten zal worden 
gesteund.

In de huidige situatie, nu U geconstateerd 
hebt, dat een bredere samenstelling on
mogelijk is, geef ik de voorkeur aan een 
extra-parlementair kabinet, dat op hoofd
punten van het beleid mag rekenen op de 
steun van de fracties van KVP, VVD, 
ARP en CHU boven een parlementair 
minderheidskabinet van deze vier fracties, 
omdat dit bij de personele samenstelling 
van het kabinet meer ruimte biedt en 
wellicht ook vanuit andere fracties steun 
zal worden verkregen. Daardoor zou het 
kabinet ook langer in functie kunnen 
blijven.

Uiteraard verwachten wij, dat een forma
teur van een extra-parlementair kabinet 
bij de samenstelling van zijn program 
rekening zal houden met de punten, ge
noemd in mijn brief aan U van 10 jauari 
1973.”

Aldus het antwoord van de CHU-fractie 
over de mogelijkheden van een extra
parlementair kabinet van de ,,vier” . Inde 
laatste alinea van zijn brief doelde drs. 
Tilanus op de voorwaarden, welke zijn 
fractie stelde voor wat betreft de samen
werking in een parlementair kabinet. Zij 
betreffen anti-inflatiebeleid, inkomens
beleid, belasting- en premiedruk, mis
bruik sociale verzekering, kiesstelsel, 
ontwikkelingssamenwerking, defensie, a- 
bortus en preventie milieubeleid.

GEEN BLAUW-WIT

De kabinetsinformateur moest constate
ren, dat het blauw-witte variant van een 
extra-parlementair kabinet niet mogelijk 
zou zijn. Hij ging daarom drie andere ■ 
varianten onderzoeken, t.w. hetrood-witte 
(van de drie progressieve en de drie 
christelijke partijen), het rode (van de

Drs. A. D. W. Tilanus

progressieven) en het witte (van dechris- 
telijken). Na gesprekken met de fractie
voorzitter van PvdA, D’66, PPR, KVP, 
ARP en CHU verzond dr. Ruppert op 
woensdag 24 januari de volgende brief 
aan de zes fracties:

,,In de hedenmorgen (24 januari) met de 
voorzitters van de Tweede Kamerfracties 
van de PvdA, PPR en D’66 en de heden
middag met de voorzitters van de Tweede 
Kamerfracties van de KVP, ARP en CHU 
gehouden gesprekken zijn de volgende 
varianten van een extra-parlementair 
kabinet besproken:

1. Een kabinet, samengesteld uit leden 
van de zes hiervoor genoemde partij en.

2. Een kabinet, samengesteld uit leden 
van de PvdA, PPR en D’66, 
aangevuld met enige personen, die 
geacht kunnen worden het vertrouwen 
in confessionele kring te genieten en 
enkele niet partij-gebonden personen.

Informateur Ruppert

3. Een kabinet, samengesteld uit leden 
van de KVP, ARP en CHU en personen, 
die niet of minder partij-politiek ge
bonden zijn.

Ik teken bij de eerste en de tweede variant 
aan, dat naar het oordeel van de heer 
Den Uyl en - naar ik meen - ook volgens 
de opvatting van de heer Van Mierlo 
een kabinet, waarin leden van de PvdA 
en D’66 zitting hebben, voor die partijen 
in werkelijkheid zal functioneren als een 
parlementair kabinet, waarbij echter niet 
uitgesloten wordt, dat zulk een kabinet 
door andere fracties als een extra
parlementair kabinet wordt beschouwd.

Onder verwijzing naar hetgeen wij hebben 
besproken, zou ik thans gaarne antwoord 
ontvangen op de volgende vragen:

a. Aan de voorzitters van de zes in het 
begin van deze brief genoemde fracties 
moge ik vragen of zij bereid zijn 
geestverwanten niet te ontraden zitting 
te nemen in het onder 1 bedoelde 
kabinet?

b. Van de voorzitters van de fracties 
van de KVP, de ARP en de CHU zou 
ik gaarne'vernemen wat hun houding 
zal zijn met betrekking tot een kabinet 
als bedoeld onder 2.

c. Tot de voorzitters van de fracties 
van de PvdA, PPR en D’66 moge ik 
de vraag richten mij te willen mede
delen, hoe - indien zou blijken, dat 
geen der vorige varianten van parle
mentaire of extra-parlementaire 
kabinetten verwezenlijkt zou kunnen 
worden - hun houding zal zijn met 
betrekking tot een extra-parlementair 
kabinet als bedoeld onder 3.

d. Opdat de voorzitters van de fracties 
van PvdA, PPR en D’66 in staat zullen 
zijn te beoordelen hoe de voorzitters 
van de fracties van KVP, ARP en CHU 
een kabinet als bedoeld onder 3 zien, 
lijkt het wenselijk, dat laatstgenoemde 
voorzitters voorts een aanduiding ge
ven van de voorwaarden, waaronder zij 
hun geestverwanten niet zullen ont
raden in zulk een kabinet zitting te 
nemen. Het is niet mijn bedoeling, dat

deze voorzitters - aangezien het i.c. 
gaat om een extra-parlementair kabi
net - een program voor het kabinet 
aangeven, doch slechts een karakteri
sering van' taak en beleid van een 
kabinet, dat hun voor ogen staat.”

Tot zover de brief van dr. Ruppert aan de 
zes fracties.

Drs. Tilanus antwoordde, namens de CHU- 
fractie, op donderdag 25 januari als volgt:

, ,Ter beantwoording van de vragen, gesteld 
in Uw brief van 24 januari 1973 onder a., 
b. en d. moge ik U het volgende berichten.

Ad a.
Reeds vanaf het begin van de kabinets
formatie heb ik mijn voorkeur uitgespro
ken voor een kabinet, dat zou kunnen 
rekenen op een zo breed mogelijke steun 
in het parlement. Daarbij was inbegrepen, 
de combinatie van de zes onder 1 van Uw 
brief bedoelde partijen.
Aangezien deze combinatie in een parle
mentaire vorm onmogelijk is gebleken 
doordat de PvdA gebonden is aan een 
uitspraak van het congres, hetgeen ik 
ernstig betreur, zou ik de extra-parlemen
taire vorm daarvan niet bij voorbaat willen 
afwijzen. Indien op basis van wederkerig
heid en gelijkwaardigheid het program en 
de personele samenstelling aanvaardbaar 
zou zijn, zou ik bereid zijn geestverwanten 
niet te ontraden zitting te nemen in een 
zodanig-kabinet.
Het komt mij voor, dat de situatie waarbij 
in een dergelijk kabinet sommige leden 
als parlementair en andere leden als 
extra-parlementair worden beschouwd, 
zoals door de heren Den Uyl en Van Mierlo 
mogelijk wordt geacht, een onwerkbare 
situatie zal zijn. Die tweeslachtigheid 
wordt door mij dan ook afgewezen.

Voor wat de varianten 2 en 3 van Uw brief 
betreft moet ik opmerken, dat dit mij 
voor de keuze stelt tussen twee van de 
minst aantrekkelijke oplossingen voor de 
formatie van een kabinet.

Ad b.
Mijn houding ten opzichte van een samen
werking als omschreven sub ad a. gaat 
niet zo ver, dat ik bereid zou zijn geest
verwanten niet te ontraden in een kabinet 
als bedoeld onder 2 van Uw brief zitting 
te nemen. Ik kom tot deze conclusie op 
grond van de brieven van de heer Den Uyl 
van 21 december 1972 en 19 januari 1973.

Ad d.
Ter beantwoording van Uw vraag hoe de 
taak en het beleid van een kabinet als 
bedoeld onder 3 van Uw brief zou zijn te 
karakteriseren moge ik verwijzen naar 
het ,,GemeenschappelijkUrgentieprogram 
1971-1975”  en de ,,Schets van beleid voor 
1973 en volgende jaren”  van ARP, CHU 
en KVP. Als meest urgente taak van welk 
kabinet ook zie ik de bestrijding van de 
inflatie, de bevordering van de werkge
legenheid, de kritische beoordeling van de 
overheidsuitgaven en de verbetering van 
het kiesstelsel.
Ik merk op, dat een dergelijk kabinet 
niet de afspiegeling zou zijn van de uitslag 
van de gehouden verkiezingen, terwijl het 
geenszins zeker is, dat het voldoende steun 
in het parlement zal ondervinden om in 
beginsel gedurende een vierjarige rege
ringsperiode vruchtbaar werkzaam te 
kunnen zijn. Mijn oordeel over de rele
vantie van het optreden van een dergelijk 
kabinet kan ik pas geven, indien bekend is 
hoe de houding van andere partijen tegen
over dat kabinet zal zijn.”

Aldus drs. Tilanus in zijn brief over de 
mogelijkheden van respectievelijk een 
rood-wit, een rood, en een wit extra
parlementair kabinet.
De antwoorden, welke dr. Ruppert kreeg, 
waren voor hem aanleiding aan het begin 
van deze week nog te onderzoeken hoe 
precies gedacht wordt over een extra
parlementair kabinet van of progressie
ven, of van confessionelen.

H. L.
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BIJNA HELFT KIEZERS 
WIL MET PvdA 
REGEREN,
KWART MET W D

Bijna de helft (46 procent) van de Neder
landse kiesgerechtigden geeft, gezien de 
jongste verkiezingsuitslag, de voorkeur 
aan de een of andere regeringscombinatie 
met de PvdA er in. Ruim een kwart 
(27 procent) wenst een of ander kabinet 
waaraan de VVD deelneemt. Van de nieuwe 
kiezers, die op 29 november jl. voor het 
eerst mochten stemmen, geeft 62 procent 
de voorkeur aan een kabinet waartoe 
de PvdA behoort. Bij de oudere kiezers, 
die ook al eerder dan vorig jaar mochten 
stemmen, is dit 44 procent. Voorkeur 
voor enigerlei kabinet met de VVD heeft 
22 procent van de nieuwe kiezers en 
28 procent van de oudere kiezers. Van de 
KVP-stemmers wenst 40 procent enigerlei 
kabinet met de PvdA en 33 procent een 
kabinet met de VVD erin. Van de ARP- en 
CHU-kiezers voelen er daarentegen meer 
voor een regering met de VVD dan voor 
een regering met de PvdA.
Minder dan eenderde van de kiezers der 
drie progressieve partijen geeft de voor
keur aan een progressief minderheids
kabinet. Bijna de helft van hen wenst 
een combinatie van de progressieve drie 
met de KVP, al of niet met ARP en CHU. 
Zowel een combinatie van de progressieve 
drie met de KVP als een vijfpartijen- 
kabinet a la Biesheuvel (christen-demo- 
cratische drie plus VVD en DS’ 70) heeft 
de voorkeur van 15 procent der kies
gerechtigden. Daarna volgen het progres
sieve minderheidskabinet (13 procent), 
de huidige combinatie van de christen
democratische drie en de VVD 
(12 procent), een kabinet van de progres
sieve drie en de christen-democratische 
drie samen (10 procent), een kabinet van 
de christen-democratische drie met de 
PvdA (8 procent), een minderheidskabinet 
van alleen de christen-democratische 
drie (5 procent) en nog andere combina
ties (6 procent).

Dit zijn enkele algemene resultaten van 
het nationaal verkiezingsonderzoek, uit
gevoerd na de Tweede-Kamerverkiezingen 
van november vorig jaar. In het 
christelijk-historisch weekblad ,,de Ne
derlander”  van vorige week (vrijdag 26 
januari) werden met name de in het boek 
,,De Nederlandse kiezer ’ 72”  gepubli
ceerde gegevens over de kerkelijke 
gezindte van de kiezers weergegeven. 
In dit artikel volgen enkele andere bij zon
derheden.

Het rapport van de politicologen van zeven 
Nederlandse universiteiten en hogescholen 
signaleert, dat zich in het denken over 
de grondslag voor partijvorming een snel 
voortschrijdende deconfessionalisering 
voordoet.

DECONF ESSIONALISERING

Op de vraag: ,,Als er in ons land maar 
twee partijen zouden kunnen zijn, welk 
tweetal van dit lijstje vindt u dan de 
beste?”  noemde ditmaal slechts 12 pro
cent ,,een katholieke en een protestantse 
partij” , terwijl dit in 1967 nog 58 procent 
was. De andere antwoorden op dezelfde 
vraag waren, met tussen haakjes de cijfers 
van 1967: een christelijke en een andere 
partij 23 procent (25 procent); een con
servatieve en een progressieve partij 
26 procent (6 procent); een socialistische 
en een liberale partij 18 procent (4 
procent) en iets anders 8 procent (1 pro
cent). Bij de jonge, nieuwe kiezers zijn 
de percentages voor de twee confessionele 
tweetallen nog aanzienlijk lager en die 
voor beide andere tweetallen hoger dan 
bij de oude kiezers.
Als het belangrijkste probleem in ons 
land wordt de vervuiling van lucht en 
water nu genoemd door 20 procent (in 
1967 slechts 3 procent), de inflatie door 
16 procent (was 5 procent), de werkloos
heid door 13 procent (was 26 procent) en 
de woningnood door 9 procent (was 16 
procent).
Een verschuiving in deze richting doet 
zich bij alle grootste zes partijen voor.

Vergeleken met 1967 vinden de kies
gerechtigden nu minder vaak dat de overr

heidsuitgaven omlaag moeten en vaker 
dat ze . moeten blijven zoals ze zijn. 
Deze verschuiving is er ook bij de kiezers 
van de VVD en de christen-democratische 
drie.
Het percentage voorstanders van een 
rechtstreeks gekozen minister-president 
is gestegen van 50 procent in 1967 en 
51 procent in 1971 tot 60 procent nu. 
Daarentegen is het percentage voorstan
ders van een districtenstelsel voor de 
Kamerverkiezingen gedaald van 60 pro
cent in 1971 tot 51 procent nu.
De helft van de kiesgerechtigden wenst 
ten hoogste vijf partijen in de Kamer. 
Tweederde wil een kiesdrempel invoeren. 
Op beide punten is er sinds 1971 geen 
procentuele verandering.

INVLOED

Evenals in 1971 is ook nu nog ruim de 
helft van de kiesgerechtigden het eens 
met de uitspraak ,,Mensen zoals ik hebben 
geen enkele invloed op de regeringspoli- 
tiek.”  Niet minder dan zeventig procent 
onderschrijft de mening: ,,Politieke par
tijen beloven veel, maar er komt weinig 
van terecht.”  Meer dan de helft is het 
eens met de uitspraak: ,,De politici in 
Nederland zouden meer aan andere des
kundigen moeten overlaten” . Men voelt 
echter nog steeds weinig voor een regering 
zonder Tweede Kamer (8 procent) en voor 
een sterke man aan wie we de politiek 
in Nederland zouden moeten overlaten 
(19 procent).
Bijna driekwart van de kiesgerechtigden 
-. iets meer dan vijf jaar geleden - wil 
dat de verschillen tussen hoge en lage 
inkomens kleiner worden. De opvatting dat 
de werknemers in de bedrijven te weinig 
te zeggen hebben, leeft bij 42 procent, 
tegen 35 procent in 1967. Het streven 
naar vermindering van ongelijkheid op 
deze en andere punten vindt men verhou
dingsgewijs vaak bij kiezers van de pro
gressieve drie en minder dikwijls bij 
stemmers op de ARP, de CHU en de 
VVD.
Blijkens de drie opeenvolgende onder
zoekingen van 1967, 1971 en 1972 menen 
steeds hogere percentages van kiesge
rechtigden dat er voldoende vrijheid van 
demonstratie en van bedrijfsuitoefening 
bestaat. Het streven naar meer vrijheid 
op diverse gebieden komt verhoudings
gewijs vaak voor bij kiezers van de PvdA 
en de PPR en verhoudingsgewijs weinig 
bij stemmers op de christen-democra
tische partijen en de VVD.
De waardering voor het buitenlands beleid 
van onze regering is bij de kiezers van 
alle grote partijen sinds 1971 afgenomen. 
Het aantal kiesgerechtigden die vinden dat 
Nederland lid van de NAVO moet blijven, 
is gedaald van 71 procent in mei 1971 
tot 65 procent in december 1972. Een 
dergelijke daling voltrok zich bij de kie
zers van alle grotere partijen behalve 
de ARP en de CHU.

NIEUWE EN OUDE KIEZERS

In het onderzoek worden de ,,nieuwe 
kiezers”  (van 18 tot 22 3/4 jaar), die op 
29 november jl. voor het eerst mochten 
stemmen, op veel punten vergeleken met 
de ,,oude kiezers”  (van 22 3/4 jaar en 
ouder) die ook in 1971 al mochten stem
men.
Van de oude kiezers'is 39 procent tevre
den of zeer tevreden over wat de regering- 
Biesheuvel in het algemeen heeft gedaan. 
Voor de nieuwe kiezers is dit slechts 29 
procent. Het beleid dat de meeste onte
vredenheid opwekt, is voor de oude kie
zers de bestrijding van de inflatie (39 
procent) en voor de nieuwe kiezers de 
bestrijding van de lucht- en waterver
vuiling (42 procent). Kiezers die bij de 
KVP wegliepen, zijn aanzienlijk minder 
vaak tevreden over het kabinet-Biesheuvel 
dan kiezers die deze partij trouw bleven.

Minister drs. 
B. J. Udink:

.drs. B. J. Udink.

Tempo 
woningbouw 
volhouden!

zie verder pag. 6

Vorig jaar kwamen in Nederland 152.210 
nieuwe woningen gereed. Zij bieden woon
ruimte aan meer dan een half miljoen 
mensen. In 1971 werden 136.595 woningen 
gebouwd. Het jaar 1972 gaf dus een toe
neming van 12 procent te zien, en daarmee 
heeft ons land een toppositie veroverd. 
In 1972 werd met de bouw van 156.160 
woningen aangevangen en het is dus waar
schijnlijk, dat het jaar 1973 wederom een 
goed bouwjaar wordt.

De bereikte woningbouwcijfers doen de 
vraag rijzen of in het tempo van de laatste 

, jaren kan worden doorgebouwd en of eigen
lijk wel in dat tempo moet worden 
voortgegaan.

De christelijk-historische minister van 
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 
drs. B. J. Udink, heeft dezer dagen in een 
toespraak ter gelegenheid van de 500.000- 
ste na de oorlog in de provincie Zuid- 
Holland gereedgekomen woning, over die 
vraag gesproken. Hij dacht daarbij in 
het bijzonder aan het, uiterlijk in 1975 
te bereiken voortschrijdend vier-jaren- 
programma van 550.000 woningen.

,,Of wij het tempo kunnen volhouden,”  
aldus minister Udink, ,,hangt af van een 
reeks factoren, waarbij uiteraard het 
overheidsbeleid in de komende jaren een 
grote rol speelt, maar waarbij even 
belangrijk is of wij ons als volk en als 
individu voldoende offers voor het wonen 
willen getroosten.”  Drs. Udink sprak 
uitdrukkelijk van ,,willen getroosten”  en 
niet van ,,kunnen getroosten” . Want het 
is tenslotte voor volk en individu een 
kwestie van willen, d.w.z. van prioriteit- 
bepaling. De minister meende werkelijk 
niets nieuws te zeggen met de opmerking, 
dat de huishoudbeurs van de staat zowel 
als van ieder van ons zijn beperkingen 
heeft. Daarom moet er bij het vaststellen 
van de nationale en individuele bestedingen 
altijd gekozen worden.
Wil die keuze op een juiste wijze kunnen 
plaatsvinden, dan is het van belang, dat de 
prijs van het goed of de dienst in relatie 
tot andere prijzen een zuivere indicator 
is, zodat wij goed kunnen afwegen,”  aldus 
minister Udink. Een prijs, die niet door 
allerlei kunstmatigheden - verkeerde 
calculaties of onnodige subsidies - is 
verwrongen. Maar als er dan een zo zuiver 
mogelijke prijsbepaling heeft plaatsge
vonden dan zal de behoefte, die ontstaat 
de resultante zijn van onze bereidheid 
om bij die prijs de prioritieit van het 
wonen tot gelding te laten komen en niet 
aan andere goederen en diensten de voor
keur te geven. En als de prioriteit vol
doende hoog is, die aan goed wonen wordt 
toegekend, als voorts de overheid de lager 
betaalden door individueel gerichte steun 
helpt en de stadsvernieuwing krachtig 
wordt aangepakt zal er naar de mening van 
de bewindsman vanuit de gezichtshoek 
van de behoefte voldoende mogelijkheid 
zijn om de in het huidige tempo gereed
komende productie onder te brengen.

VERSCHILLEND

Over de vraag: Moeten wij ook in het 
tempo voortbouwen, dat wij thans hebben 
bereikt?, wordt op het ogenblik in ons 
land wel wat verschillend gedacht.”  zei 
drs. Udink en hij herinnerde aan de over

wegingen die hier en daar worden ver
nomen, dat een voortgezet hoog productie
niveau tot een ernstige terugslag zowel 
in de woningproductie als in de bouw
nijverheid in zijn geheel zal leiden na 
1980.

,,Het is een argumentatie, die wat doet 
denken aan die welke in het begin der 
vijftiger jaren heeft opgeklonken.
Ook toen werd wel op een zekere matiging 
in de woningproductie aangedrongen - 
en dat zelfs in de tijd, dat de woningnood 
in de echte zin van het woord algemeen 
en schrijnend was - omdat men vreesde, 
dat na een zekere periode van expansie 
een ernstige terugslag en werkloosheid 

I zou ontstaan.”
I Volgens de bewindsman kan niet ieder 
'gewicht aan deze gedachtengang worden 
ontzegd. Maar zij kan naar zijn oordeel 
in het tijdsgewricht waarin Nederland zich 
bevindt de opvattingen slechts in die zin 
beïnvloeden, dat bij de ontwikkeling van 
de woningproductie gestreefd wordt naar 
geleidelijkheid in de expansie en naar 
afbuiging naar een zekere stabilisatie in 
de productie op de langere termijn. Zij 
mag ons ook behoeden tegen het meedoen 
aan de getallenmagie van de woningbouw- 
programma’s van sommige politieke par
tijen, die hun kracht zoeken in voortdurend 
overbieden.

NOODZAAK

,,Maar zij kan ons niet de ogen doen 
sluiten voor de noodzaak van een hoog, 
niveau van productie. Bij een goede hunr
en subsidiepolitiek en bij een goede prio
riteitsstelling kan een zodanige koop
krachtige vraag naar woningen worden 
verwacht, dat de huidige woningbouw- 
programma’s ook inderdaad kunnen wor
den ondergebracht. Maar als dat zo is, 
dan moeten wij die programma’s ook 
zoveel mogelijk trachten t'e realiseren, 
en dan zo realiseren dat wij bouwen voor 
de werkelijke behoefte van de toekomst,
d.w.z. niet te lage maar ook niet alleen 
maar hoge kwaliteit,”  aldus drs. Udink. 
Voor hem staat vooralsnog vast, dat de 
behoefte groot is. Op sommige plaatsen 
- vooral in het Westen van het land - kan 
zelfs nog steeds van woningnood worden 
gesproken. Er zijn daar te weinig woningen 
en een deel van de aanwezige woningen is 
slecht. Dit laatste komt trouwens niet 
alleen in het Westen van het land voor. 
Bovendien verschijnen ieder jaar op de 
woningmarkt grote scharen nieuwe vra
gers die niet opgevangen kunnen worden 
in de woningen die vrijkomen door over
lijden en emigratie.
Ook wanneer het geboortecijfer blijft dalen 
gaat dit nog vele jaren door. Die toe
komstige jaargangen nieuwe vragers zijn 
immers reeds geboren.

„Dus: wij kunnen voortbouwen en wij 
moeten voortbouwen ongeveer in het tempo 
van de huidige meerjarenplanning. Maar 
dat vergt een breed uitgewerkt overheids
beleid. Als wij de zaak op zijn beloop laten 
zal het niet vanzelf wel goed blijven gaan. 
Er zijn drastische ingrepen nodig in het 
huidige stelsel van ons volkshuisvestings
beleid om een ongestoorde voortgang te 
verzekeren,”  zei minister Udink.

H. L.
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Mr. J. H. Schutjes, p.l.v. hoofd woonwagenzaken CRM:

STREVEN NAAR VOLWAARDIGE PLAATS Mr. J. H. Schutjes: ,,Woonwagenbewoner 
moet kunnen integreren.”

VOOR DE WOONWAGENBEWONER
De wet op woonwagens en woonschepen 
van 1918 werd in 1968 vervangen door de 
Woonwagenwet. Was de eerste een politio
nele wet, die diende ter bescherming van 
de gevestigde samenleving tegen de over
last door woonwagenbewoners, de wet van 
’68 gaat van een heel andere doelstelling 
uit. Die houdt in de bevordering van het 
maatschappelijk welzijn van een bevol
kingsgroep, die de woonwagen als woon
vorm heeft en mede daardoor een plaats 
aan de rand van de samenleving inneemt.

Volgens ’t plaatsvervangend hoofd van de 
afd.' Woonwagenzaken van ’t departement 
Woonwagenzaken van het departement van 
van CRM, mr. J. H. Schutjes, wordt ge- 
streefdlde^woonwagenbewonersde mogelijk
heid te bieden te integreren. D.w.z. hem 
een volwaardige plaats in de samenleving 
te verschaffen. Dit moet zodanig gebeuren, 
dat hij met behoud van zijn eigen waarden 
wordt geaccepteerd. Daarbij is hij vrij 
om in zijn wagen te blijven wonen of een 
huis te betrekken.
Mr. Schutjes; ,,De overheid zag tot voor 
een paar jaar in de regionale woonwagen
centra het middel om de sociaal-culturele 
en maatschappelijke afstand te overbrug
gen. Op deze goed geoutilleerde centra 
waren alle voorzieningen, zoals onder- 1  

wij s , maatschappelijk-, sociaal- cultureel 
werk en geestelijke verzorging aanwezig. 
Omdat, zoals de toenmalige bewinds
vrouwe het stelde, op deze wijze de voor
waarde kon worden geschapen om de 
woonwagenbewoner eerst een stuk eigen 
zekerheid te geven en hem zodoende in 
staat te stellen contacten naar buiten te 
ontwikkelen en langzamerhand zijn eigen 
weg in de samenleving te vinden.
Hieruit blijkt duidelijk, dat deze centra 
als middel werden beschouwd en niet als 
doel.
Er heeft evenwel vaak een ongewilde, 
onbewuste verschuiving van middel naar 
doel plaatsgevonden. De centra werden 
niet zozeer beschouwd als een soort 
tussenstation maar als einddoel. Was het 
ontbreken van de juiste instelling het ont
breken van een belangrijke voorwaarde, 
ook andere factoren werkten belemmerend 
of frustreerden deze doelstelling groten
deels.
Zo kregen de regionale woonwagencentra 
vaak een te grote om vang. 
Woonwagenbewoners werden vanuit de ge
hele regio naar het woonwagencentrum 
overgebracht, waardoor kunstmatig nieu
we samenlevingssituaties werden ge
creëerd met alle spanningen vandien. 
Spanningen die weer hun weerslag vonden; 
in de plaatselijke samenleving. Ook waren 
zij vaak te. veraf gelegen ten opzichte 
van de plaatselijke woonkernen, hetgeen 
ook niet direct integratiebevorderend ‘ 
werkte.,
Daarbij kwam het vaak door de woon
wagenbewoners gehanteerde argument, dat 
vele mensen die eenzelfde handel of am
bacht bedreven op een regionaal woon
wagencentrum in een onmogelijke con
currentiepositie kwamen te verkeren die 
economisch verlammend werkte.”

BLIJVEN

Overigens tekent mr. Schutjes hierbij aan, 
dat vele beroepen aan het verdwijnen 
waren, dat de handel langs de deuren door 
een aantal oorzaken bijna niet meer kon 
worden uitgeoefend en dat de autosloop 
niet bepaald een winstgevend bedrijf was 
als gevolg van de inefficiënte verwerking 
van het schroot. Uit dit alles mag echter 
volgens hem niet worden geconcludeerd, 
dat alle regionale centra niet of slecht 
zouden functioneren. Een aantal woon
wagenbewoners wil niets liever dan in de 
centra blijven, mits de voorzieningen in 
overeenstemming worden gebracht met 
de eisen die in de woonwagenwet worden 
gesteld.

GENUANCEERD BELEID

,,Dit heeft ertoe geleid,”  aldus spreker, 
,,dat de Minister in oktober 1970 in een 
overleg met de vaste Kamercommissie 
voor Cultuur, Recreatie en Maatschappe

lijk Werk toezegde, na te zullen gaan in 
hoeverre het beleid genuanceerd kon wor
den uitgevoerd.
Sindsdien is een beleid ontwikkeld, waar
van ik als belangrijkste grondgedachte 
zou willen noemen; verplaats geen gezin
nen wanneer niet tevoren zorgvuldig is 
nagegaan, wat in de gegeven omstandig
heden het beste is dat gedaan kan worden 
ter bevordering van het maatschappelijk 
welzijn van woonwagenbewoners. Wanneer 
blijkt, dat de continuëring van hun verblijf 
in een gemeente een redelijke-waarborg 
biedt voor de realisering van deze doel
stelling, moet dit verblijf worden bevor
derd. Vervolgens dienen de materiële 
voorzieningen op een redelijk peil te 
worden gebracht en dient aan milieu- en 
relatie-opbouw te worden gewerkt.”
Wat dit laatste betreft is het wederzijds 
begrip, eikaars aanvaarding en daarmee 
samenhangend het beeld wat men van 
elkaar vormt, van zeer groot belang. 
Juist die aanvaarding speelt bij problemen 
met betrekking tot minderheden in het 
algemeen en met woonwagenbewoners in 
het bijzonder een belangrijke rol. Het ant
woord op de vraag of deze groep aan de 
kant moet blijven staan, zal door de 
samenleving gegeven moeten worden. Tot 
nu toe heeft d e ,,gemiddelde”  Nederlander 
vaak een niet al te best beeld van de 
woonwagenbewoner. Deze op zijn beurt 
ervaart de samenleving niet als begripvol 
en uitnodigend.
,,Het is belangrijk,”  zo zegt mr. Schutjes, 
,,dat er een communicatie ontstaat van 
en naar de woonwagenbewoner. Daardoor 
ontstaan een beter begrip en inzicht en 
kan er een brug worden geslagen over de 
kloof, die er thans tussen met name de 
woonwagenbewoners en de samenleving is. 
Na deze terugblik in de geschiedenis, de 
doelstelling van het tot dusver gevoerde 
woonwagenbeleid, wil ik even ingaan op het 
beleid zoals dat is ontwikkeld nadat de 
Minister in 1970 had toegezegd dat dit 
waar mogelijk genuanceerd zou worden 
uitgevoerd.
Was vroeger het streven vrijwel uitslui
tend gericht op de totstandkoming van 
zo’n 52 regionale woonwagencentra over 
het gehele land verspreid, thans heeft 
mede onder invloed van de verlangens 
van de woonwagenbewoners zelf het in
zicht veld gewonnen de Woonwagenwet 
meer genuanceerd uit te voeren. Dit houdt 
in, dat er niet meer van kan worden 
uitgegaan dat een regionaal woonwagen
centrum alleen de juiste oplossing is tot 
bevordering van het cultureel en maat
schappelijk welzijn van de mensen waar 
het hier om handelt. Het beleid van het 
ministerie is erop gericht, met behoud 
van de regionale samenwerking, het op
stellen van een zogenaamd ,,totaalplan”  
te bevorderen.
In dit plan moeten bijvoorbeeld de aan
dacht krijgen:

a.

b.

c.

d.

een adequaat huisvestigingsbeleid van 
de samenwerkende gemeenten voor 
de-woonwagenbewoners die verkiezen 
een huis te bewonen; 
een waar nodig toepassen van de ont
heffing ex artikel 10 van de Woon
wagenwet, waardoor aanzetten tot inte
gratie niet behoeven te worden afge
broken;
het oprichten en in stand houden van 
één of meer woonwagencentra in het 
betrokken gebied, een en ander in 
samenhang met bestaande concentra
ties van woonwagenbewoners in de 
regio. Hierbij zal de grootte van het 
op te richten centrum uiteraard een 
rol spelen;
het cultureel en maatschappelijk kli
maat ten opzichte van de woonwagen
bewoners. Bijvoorbeeld tot uiting ko
mend in de aanwezigheid van instituten 
van particulier initiatief in de nabijheid 
van de centra en de mogelijkheden van 
deelneming van de woonwagenbewoners 
aan de activiteiten en werkzaamheden 
van dergelijke instituten; 
de mogelijkheden welke reeds bestaan 
met betrekking tot de scholing van de 
woonwagenbewoners en hun kinderen;

f. het aspect van de werkgelegenheid 
voor deze bevolkingsgroep.”

TOTAALPLAN BEVORDEREN

In dit verband pleit de heer Schutjes er
voor, dat in die gebieden, waar een groot 
regionaal woonwagencentrum zou moeten 
komen, zo ’n totaalplan zou moeten worden 
bevorderd. Waar al regionale woonwagen- 
centra zijn, zullen aanzetten tot een meer 
genuanceerde uitvoering van een totaalplan 
kunnen worden gegeven.
Daarnaast moet niettemin een slagvaardig 
huisvestigingsbeleid worden gevoerd voor 
hen, die voor een woning hebben gekozen. 
,,De uitvoering van de Woonwagenwet,”  
zegt hij, ,,is voornamelijk in handen gelegd 
van de gemeenten, al dan niet in een 
samenwerkingsverband' (medebewind). 
Daarnaast hebben de instellingen van par
ticulier initiatief een belangrijke taak 
met betrekking tot de sociaal-culturele 
en maatschappelijke aspecten van deze 
bevolkingsgroep. Als landelijke organisa
tie van deze instellingen treedt op de 
Katholieke Vereniging van Woonwagen- 
werken in Nederland te ’ s-Hertogenbosch. 
De provinciale besturen hebben een taak 
in de planning, terwijl zij ook toezicht 
houden (en eventueel corrigerend kunnen

optreden) op de uitvoering door de ge
meenten.
Last but not least kan vermeld worden 
de functie die zich meer en meer gaat 
manifesteren in de organisaties van de 
woonwagenbewoners zelf. Deze functie 
is grotendeels erop gericht waar nodig 
kritisch de te geven maatregelen van 
de overheid te bezien het realiseren van 
inspraak bij de totstandkoming van die 
maatregelen. Als gevolg hiervan wordt 
de vertegenwoordiging der woonwagen
bevolking in de Commissie van Advies 
ter uitvoering van de Woonwagenwet uit
gebreid tot 5.

Tot slot nog het volgende:

,,Eén van de belangrijkste aspecten van 
het beleid is dat er een communicatie 
gaat ontstaan van en naar deze bevol
kingsgroep waardoor vooroordelen zullen 
kunnen verdwijnen.
Naar mijn opvatting ligt in het begrip, 
dat men voor eikaars gewoonten en heb
belijkheden en onhebbelijkheden heeft en 
het aanvaarden daarvan, de kern van 
het probleem.
Als de woonwagenbewoner weet, dat hij 
voor vol wordt aangezien zal hij een 
deel van zijn agressief optreden prijs
geven, waardoor een stuk van de weer
stand die er ten aanzien van deze groep 
bestaat, verdwijnt.
Dan zal de doelstelling, integratie in 
een samenleving met behoud van eigen 
identiteit, een stap naderbij zijn geko
men,”  aldus de heer Schutjes.

VERVOLG
VERKIEZINGSONDERZOEK

Opvallend laag is bij zowel oude als 
nieuwe kiezers het percentage dat veel 
vertrouwen stelt in de politieke partijen 
(respectievelijk 14 en 15 procent) en in 
demonstranten (10 en 14 procent). Nieuwe 
kiezers stellen echter aanzienlijk minder 
vaak dan oude kiezers helemaal geen 
vertrouwen in demonstranten en actie
groepen.
Het streven naar vermindering van on
gelijkheid komt bij de nieuwe kiezers meer 
dan bij de oude voor. Dit geldt bijvoor
beeld voor de inkomensverschillen en 
voor de medezeggenschap van de werk- 

tnemers.
Nieuwe kiezers vinden vaker dan oude 
kiezers dat er te weinig vrijheid voor de 
jeugd en voor demonstraties is. Oude 
kiezers ' zeggen veel vaker dan nieuwe 
kiezers dat er op beide punten teveel 
vrijheid is.
Achtergesteld worden in Nederland vol
gens ruim driekwart van de kiesgerech
tigden vooral de kleine zelfstandigen en 
volgens ongeveer de helft ook mensen die 
niet gestudeerd hebben, gastarbeiders, 
niet-blanken, handarbeiders en bejaarden. 
Al deze achterstellingen worden verhou
dingsgewijs meer door nieuwe dan door 
oude kiezers geconstateerd. Nieuwe 
kiezers blijken ook vaker tolerant dan 
oude kiezers te zijn jegens Ambonezen, 
Surinamers en gastarbeiders.

HET VERKEER TUSSEN
DE PARTIJEN

Van alle kiezers die in 1971 op de PvdA 
gestemd hebben, deed 81 procent in 1972 
hetzelfde. Voor andere partijen is het 
percentage kiezers dat zijn partij trouw 
bleef: ARP 81 procent, CHU 80 procent, 
VVD 80 procent, PPR 74 procent, CPN 
71 procent, KVP 66 procent, D’66 slechts 
37 procent en DS’70 slechts 37 procent. 
Van allen die in 1971 op de KVP stemden, 
bleef 8 procent ditmaal thuis, kregen 
PvdA en VVD elk 7 procent, en ging 
4 procent naar de RK Partij Nederland. 
Van hen die in 1971 hen stem aan D’66 
gaven, ging ditmaal eenderde naar de 
progressieve partners (PvdA 26 procent 
en PPR 8 procent) en 12 procent naar de 
VVD. Van de DS’70-kiezers uit 1971 ver
dween ditmaal 28 procent naar de VVD, 
14 procent naar de PvdA en 10 procent 
naar de KVP. Uit dit alles blijkt dat 
naast de KVP ook D’66 en DS’70 mede

het slachtoffer zijn geworden van de 
polarisatie die zijn uitdrukking vond in 
de tegenstelling tussen Den Uyl en Wiegel. 
Voor de winnende partijen waren de be
langrijkste bronnen echter niet de af
brokkelende andere partijen, maar de 
nieuwe, jonge kiezers en de vroegere 
thuisblijvers. Van alle PvdA-kiezers in 
1972 was 10 procent afkomstig van thuis
blijvers van het voorafgaande jaar, 8 
procent van nieuwe, jonge kiezers, 6 
procent van D’66 en 5 procent van de 
KVP. De kiezers van de VVD omvatten 
ditmaal 10 procent jonge, nieuwe kiezers, 
7 procentvroegere thuisblijvers, 8 procent 
voormalige KVP-stemmers en 6 procent 
voormalige DS’70-stemmers. Van alle 
PPR-kiezers van nu behoort bijna twee
vijfde tot de nieuwe kiesgerechtigden. 
De ogenschijnlijk zo stabiele ARP heeft 
ditmaal 19 procent van haar kiezers uit 
1971 verloren, waarvan .6 procent aan 
de VVD. Anderzijds won deze partij ook 
stemmen, vooral onder de thuisblijvers 
van voorheen en onder de nieuwe kiezers.

ACTIEVOERDERS

Van de steekproef heeft 16 procent zich 
de laatste vijf jaar wel eens samen met 
anderen actief ingespannen voor een plaat
selijke kwestie en 8 procent voor een 
landelijke of internationale kwestie. Deze 
actievoerders omvatten verhoudings
gewijs veel kiezers van de progressieve 
drie en weinig niet-stemmers. Zij hebben 
in landsbestuurders iets vaker vertrou
wen dan niet-actievoerders en kennen 
zichzelf vaker dan anderen politieke in
vloed toe.
Nieuwe kiezers zijn minder vaak dan 
oude kiezers aanhangers van een politieke 
partij. Maar voor kwesties van plaatselijk 
en vooral ook van nationaal of interna
tionaal belang hebben zij vaker actie 
gevoerd dan oude kiezers. Niet minder dan 
driekwart van de plaatselijke actievoer
ders en tweederde van de nationale actie
voerders menen met die activiteit deels 
of grotendeels bereikt te hebben wat zij 
wilden.

Tot zover de samenvatting van de gegevens 
van het verkiezingsonderzoek-1972. Zij 
zijn ópgenomen in het boek ,,De Neder
landse kiezer ’72” , uitgegeven voor 
Samson uitgeverij te Alphen aan de Rijn.

H. L.
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Zo denk ik 
er over

De redactie van „de Nederlander”  be
houdt zich het recht voor te lange inge
zonden stukken te bekorten.

BOERENBOTER 

VOOR 6 5 +

In mijn dagblad heb ik gelezen dat de 
goedkope boter, die de 65-plussers volgens 
de EEG mogen hebben (en wel naar ik 
meen twee pakjes per maand) niet door
gaat. De reden van het niet-doorgaan is 
dat de minister van landbouw en het 
landbouwschap geen kans zien de pakjes 
zonder veel kosten bij de 65-plussers 
thuis te bezorgen.
Dat is bijzonder jammer. De boeren 
krijgen een steeds grotere boterberg en 
de ouderen krijgen geen goedkope boter. 
Daarom stel ik de vraag: zijn er geen 
wijze mannen, die het probleem met 
weinig kosten kunnen oplossen. Wie de 
oplossing weet, kan haar naar ,,de Neder
lander”  sturen.
Zelf heb ik gedacht a^n het distributie- 
bonnen-stelsel van de oorlog 1940- ’45. 
Zou zo’n stelsel niet voor goedkope boter 
ingevoerd kunnen worden? Bij het uit
betalen van de AOW worden de bonnen 
verstrekt en de melkleveranciers nemen' 
de bonnen aan.

Hauwert J. van Klaveren

(Van redactiewege bekort) ■

HET ROER 

MOET OM
Naar aanleiding van het stuk in ,,de 
Nederlander”  van vrijdag 19 januari 
jongstleden onder de kop ,,We staan in 
een volstrekte chaos”  van de heer J. T. 
Mellema moge ik opmerken dat ik de heer 
Mellema, naar aanleiding van zijn rede 
hier in Alkmaar over het samengaan van 
de confessionele drie zei, dat wij moesten 
oppassen hiermede, daar hij dan wel 
spoedig een generaal zonder leger zou 
hebben. Het leger is nu zeer klein ge
worden en de generaal is weg. Nogal 
laatdunkend zei hij alleen maar, dat hij 
mij niet begreep. 12% jaar actieve lands- 
politiek is belangrijk, maar een 54-jarig 
lidmaatschap van de CHÜ geeft toch wel 
recht om een oordeel over de koers van 
de CHU te geven. Laten wij weer onze 
oude wapenspreuk gaan voeren: ,,het roer 
moet om” , om als partij te blijven bestaan.

Alkmaar P. van der Borden

Een oproep 

aan alle

Unie-leden

We hebben twee Tweede-Kamerverkie- 
zingen achter de rug. Voor, tijdens en 
na deze verkiezingen kwamen er stromen 
van kritieken los uit de leden. De Unie 
sidderde op haar veste. De gevolgen ble
ven niet uit. Wie ze niet ziet, is blind. 
Moeten we zo doorgaan?
Er is maar één antwoord op deze vraag. 
,,NEEN!”
Wat dan te doen? De gelederen sluiten en 
voorwaarts mars, a.u.b.!
Door al het gekrakeel heen is ons één

ding heel duidelijk geworden. Er is geen 
kontakt met de leden en haar top. De 
schuldvraag laten we in het midden. Het 
zal wel aan beide partijen liggen.

Laten wij van de grond af aan beginnen 
onszelf onder de loupe te nemen.
Wij zijn laks! De kiesverenigingen slapen 
tot dat er een verkiezing voor de deur 
staat. Vlug even een bestuurs- en leden
vergadering bijeen geroepen. Het hoogst 
nodige gedaan - bv. een spreker gevraagd 
en folders verspreid - en dan maar weer 
inslapen tot de volgende verkiezing. Het 
gevolg is dat de plaatselijke besturen 
vrijwel niet weten wat bij hun leden leeft. 
De leden slapen rustig mee. Wat in hen 
leeft wordt niet in eigen CHU-kring geuit. 
Men wacht af wat het bestuur van de kies
vereniging doet. Zij zullen het plaatselijk 
bestuur niet lastig vallen metaktiviteiten. 
Stel eens voor dat men elkaar wakker 
maakt!
We slaan enkele schakels over en bekijken 
het Unie-bestuur en de Unieraad. Hier 
wordt wel gewerkt! Wij kunnen het mis 
hebben, maar volgens ons wordt door hen 
hard gewerkt. Er wordt gediscuteerd over 
een gezamenlijk program van de con
fessionele drie. Over een eventuele 
éénwording. Over het wel of niet met de 
PvdA eventueel in een regering gaan enz. 
enz.
Kortom, door hen wordt intensief verga
derd, plannen gemaakt, beleidspunten op
gesteld enz.

ONBEKEND

Wat heeft hun werken voor zin?? Vrijwel 
niets!
Zij werken naar hun goeddunken. Zij pro
beren hun zienswijze te verwezenlijken 
met veel élan. De zienswijze van de 
achterban is hen vrijwel onbekend.
De achterban moet maar volgen en achteraf 
goedkeuren wat door hen is besloten of 
wat zij graag verwezenlijkt willen zien. 
Wat zijn de gevolgen HIERVAN geweest? 
We hebben het op de laatste groeps
vergaderingen kunnen zien. Grote krante- 
koppen het gevolg. ,,De CHU een ruk naar 
rechts!”
Is dit wel waar? De CHU is een rechtse 
partij. Dit is geen schande, maar het is 
wel een schande dat de mening van de 
gemiddelde CHU-er pas op de groeps
vergaderingen, die i.v.m. een verkiezing 

' bijeen komen, wordt gehoord. Niet 
konkreet door beleidspunten af te wijzen 
of nieuwe gezichtspunten aan te prijzen. 
Neen, alleen maar door via de vast
stelling van de kandidaten aan te geven 
het wel of niet met het bestuur van de 
Unie en de Unieraad eens te zijn. Het 
gevolg hiervan hebben we gezien. Door 
een geheel andere volgorde de kandidaten 
aan te wijzen werd in wezen het beleid 
van de UNIE-top afgewezen.
Het bestuur wist niet meer waar het was. 
Het had zijn gezicht verloren. Zijn visie 
doordrukken ging niet. De buitenwereld 
zou het bestuur niet serieus nemen, we
tende dat de achterban niet achter hem 
staat. Hoe kan je dan met zo ’n bestuur 
zaken doen?

Om het geluid van de gemiddelde achter
ban uit te dragen ging ook niet.
a. Dit geluid was hen onbekend.
b. In enkele dagen tijd - vlak voor een 

verkiezing nota bene - een ander 
geluid laten horen is niet te verkopen.

Het resultaat was dat tot heden de Unie 
niet meer spreekt.
Nu onze oproep: ,,De gelederen sluiten! 
Voorwaarts!”
We moeten ons bezinnen en de hand in 
eigen boezem steken. Uithuilen en op- 
nieuwe beginnen zegt men wel eens. Uit
gehuild zijn we zo langzamerhand wel, 
maar het opnieuw beginnen, dat is nu 
aktueel!
Hoe opnieuw beginnen? Wij geven u hier 
een suggestie. Leden wordt aktief! Kies
verenigingen, houdt veelvuldig bestuurs- 
en ledenvergaderingen. Doe buiten de 
strikt noodzakelijk interne handelingen 
ook eens met elkaar aan politiek. Uiter

aard op huiskamerniveau. Het is ons 
beroep niet.
Breek de monden eens los! Zet de me
ningen eens op papier. Ook van de minder
heden. Zendt deze gegevens door naar 
het bestuur van de Unie. Doe dit niet 
op het moment van verkiezingen. Dan 
behoeft het niet meer! Doe dit jaar in, 
jaar uit. Politiek moet dagelijks worden 
bedreven.
Bestuur en Unieraad: ,,Neem de visie 
van de achterban serieus!”  Luister er 
naar! Leidt de leden naar een door hen 
gewenst doel.

Wat denkt u van het volgende:

De groepsvergaderingen worden allen ge
houden om de kandidatenlijst op te stel
len. Hierna zijn zij tot de volgende ver
kiezingen ontbonden. Kunnen wij het artikel 
betreffende de groepsvergaderingen van 
onze Statuten niet wijzigen? Op de laatste 
groepsvergaderingen waren totaal 1154 
afgevaardigden van de kiesverenigingen 
aanwezig. We hadden totaal 8 groeps
vergaderingen. Zijn dit geen pracht mo
gelijkheden om onder en met elkaar te 
discuteren? Laat elke maand één groeps
vergadering bijeenkomen. Plannen voor
leggen en de bedoelingen ervan uiteen
zetten. De afgevaardigden stellen vragen 
en geven hun visie.
Buiten de kern van het bestuur en de 
unieraad zouden geheel vrijblijvend ook 
afgevaardigden van de kamerfracties aan
wezig kunnen zijn. Een door een kamerlid 
gedane uitspraak, welke door de achterban 
niet wordt begrepen, kan soms recht 
gezet worden.

Bestuur, Unieraad, kiesverenigingen etc. 
overdenk het bovenstaande eens. Werk 
eens een voorstel voor de e.v. AV uit. 
Doe het wel snel. De tijd voor indienen 
van voorstellen is gesteld tot 3 maarta.s. 
Gaarne zien wij suggesties hieromtrent 
van u tegemoet.

Namens de Kiesvereniging
Amstelveen,
E. J. de Jong (tweede secretaris) 

(Van redactiewege bekort)

Waarheen 
met de 
CHU?

Bij de treurige gang van zaken in de 
CHU gebleken uit het sterke stemmen
verlies kan men zich afvragen waar dezen 
zijn gebleven. De grote toename bij de 
VVD wijst in hun richting. Nu onze voor
zitter vraagt om trouw te blijven is de 
vraag waaraan trouw.
Mijns inziens heeft de Unie geen eigen 
leidend idee gevonden toen de ouden wer
den weggeworpen en is uit vrees of 
overtrokken idealisme te ver naar links 
afgedwaald. Het hoofdbestuur heeft tot 
tweemaal toe kamercandidaten voorge
steld die niet de instemming van de 
groepsvergaderingen hadden. Dit betekent 
dat het bestuur haar leden niet juist 
vertegenwoordigt. Men heeft zich te scherp 
tegen de Centrumgespreksgroep afgezet.

Het belangrijkste is een eigen beginsel. 
Terecht heeft men steeds polarisatie af
gewezen. Hiernaast zou moeten worden 
gesteld herstel van de menselijke waar
digheid gepaard met verantwoordelijkheid. 
Daar de staat alles gaat doen en zijn leden 
financieel uitpompt gaat de waardigheid 
van zijn leden snel achteruit wat verval 
van het moraal met zich brengt.
Met algemeenheden te noemen is men er 
niet, er dienen concrete te worden ge
noemd. Het is onaanvaardbaar dat 85 
procent van de bevolking der bejaarden
huizen door de Bijstand moet worden 
betaald. Dit zou 15 procent moeten zijn 
en betekenen dat er meer en inflatievrij 
gespaard zou moeten kunnen worden. Vrije 
toegang tot de universiteiten moet worden 
gestopt. Het aantal studenten af te stemmen 
op wat de maatschappij straks nodig heeft. 
Men kweekt nu ongelukkigen in massa. 
Hoe kan een chemicus zich gelukkig voe
len als hij alleen maar bouwvakker kan 
zijn. Om te beginnen moet men geen 
studie meer betalen aan hen die met de 
hakken over de sloot hun middelbaar 
examen haalden. Het in ons land halen 
van grotere aantallen arbeidskrachten van 
buiten de EEG moet worden gestopt. 
Als wij zelf te slap zijn om te werken moe
ten we maar minder eten. Het ondernemen 
werd onvoldoende beschermd zodat onder
nemen een onprettige zaak wordt, gepaard 
met een grote kapitaalvlucht door te hoge 
belastingen tast dit onze welvaart en straks 
onze sociale voorzieningen aan. Sterker 
zal men stelling moeten nemen tegen van 
buiten aangewakkerde anti-Amerikaanse

I gevoelens en meer de aandacht richten op 
het onrecht in Oost-Europa. Herstel van 
de discipline in ons leger o.a. beperking 
'van vrije haardracht is ook belangrijk. 
Dit gebrek aan discipline zet zich voort 
nadat de dienst is verlaten.

Herstel van menselijke waardigheid, juiste 
balans tussen individu en collectiviteit en 
tegengaan van jalouzie zich uitend in het 
overtrekken van groepsbelangen wordt 
het beste van uit een Christelijke levens
beschouwing benaderd en is er zin voor 
christelijke partijen. Een groter eenheid 
tussen dezen zou hun geloofwaardigheid 
Ibevorderen. De nood van de tijd gebiedt 
jdat oude strijdbijlen worden begraven. 
!Als eerste stap ware te streven naar 
■groter eenheid en binding van de prote
stantse partijen. De Rooms-Katholieken 
weten nog minder waar zij willen staan 
,dan wij.

Oosterbeek

J. J. G. Beelaerts van Blokland

De volledige 

chaos
De politieke chaos is niet alleen 
chaotisch in Nederland, maar ook in 
onze eigen CHU.
De CHU heeft duizenden kiezers verloren, 
omdat zij in de tijd voorafgaande aan 
de verkiezingen reeds haar identiteit, 
haar eigen gezicht had verloren.

,,Wees uzelf,”  zei ik tot iemand, maar 
hij kon niet: Hij was niemand. Veel te 
lang is onderhandeld met de KVP en de 
ARP. Nu moet op zeer korte termijn de 
beslissing vallen: Wel één nieuwe partij 
of geheel zelfstandig blijven. Houd op 
met alle geklets over voorkeur voor 
progressief of voorkeur voor VVD'.
Ik sta achter de artikelen van de heren 
Mellema en van De Boo, met de aan
vulling, dat wij in Midden-Nederland ook 
stemmen verloren aan de SGP. Ik ben 
vierkant tegen de SGP, maar deze partij 
heeft recht op respect, want zij vertoont 
duidelijk haar eigen gezicht, dat veel 
kiezers aanspreekt. Kom met een zeer 
kort en duidelijk eigen programma. Maak 
de kiezers duidelijk, dat kiezen betekent: 
Vertrouwen schenken aan een groep 
eensgezinde, deskundige personen.

Op onze Mavoschool hebben de leerlingen 
en de leraren alle programma’s van de 
politieke partijen ingedeeld in punten van 
overeenkomst en van verschil. Bij de 
uitwerking van dit project kwam men tot 
de conclusie, dat het onmogelijk is door 
middel van programmavergelijking te ko
men tot een duidelijke keuze voor één 
bepaalde partij, met uitzondering van 
SGP, PSP of CPN.

Ook de grote meerderheid van de kiezers 
bestudeert niet de verschillende partij
programma’s tot in de puntjes. Men kiest 
een bekende lijstaanvoerder en vertrouwt 
erop, dat de daaropvolgende personen in 
eensgezindheid met de lijstaanvoerder 
zullen samenwerken. Elke partij verliest 
het vertrouwen van de kiezers, zodra zij 
bemerken, dat de partij onderling ver
deeld is.

Maak geen afspraken met andere partijen 
in de tijd voorafgaande aan de verkiezing. 
Dit schept alleen maar verwarring en 
verdeeldheid. Eerst na de verkiezingen 
moet het overleg met andere partijen 
geopend worden inzake de regerings
formatie. Aan de kiezers moet worden 
duidelijk gemaakt, dat zij alleen de volks
vertegenwoordiging kiezen. Meer niet! 
De gekozen afgevaardigden kiezen vóór 
of tegen het gevormde kabinet.
Aan de verkiezingen heeft de CHU ruim 
f200.000,- verspeeld. Waar moet het geld 
vandaan komen voor de volgende drie 
verkiezingen?? Is combinatie van verkie
zingen mogelijk? Dit zou niet alleen de 
overheid, maar ook de politieke partijen 
miljoenen guldens kunnen besparen, 
bijvoorbeeld door op één dag drie ver
schillend gekleurde stembiljetten uit te 
reiken en in drie verschillend gekleurde 
stembussen te'laten doen. Dit kan in de 
Verenigde Staten. Kan dit ook in Neder
land?

Rhenen H. Moret,
. Voorzitter Afdeling CHU

(Van redactiewege bekort)
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Staatkundige vernieuwingen voor 

de West, zorgvuldig behandelen
Een breed samengestelde Koninkrijks- 
commissie is al maandenlang aan het zoe
ken naar nieuwe en voor alle drie de 
partijen meer aanvaardbare staatkundi
ge verhoudingen tussen Nederland, Surina
me en de Nederlandse Antillen.
Een arbeid die gelijk staat met het zoeken 
van de Steen der Wijzen. Wij Nederlan
ders hebben het doorgaans over dé West 
en denken dan aan een soort eenheids- 
gebied van Suriname met een aantal ei
landen. Niets is echter minder waar. Niet 
alleen zijn Suriname en de Antillen geo
grafisch uren straalvliegen van elkaar 
verwijderd en bestaat er een hemels
breed verschil tussen hun politieke, socia
le en economische omstandigheden, maar 
ook de Antillen onderling zijn moeilijk 
onder een noemer te vangen.
Wij hebben dat bij ons recent bezoek aan 
de Nederlandse Antillen nog eens duidelijk 
kunnen waarnemen.

De mensen voelen zich op de eerste plaats 
verbonden met het eiland waarop ze wonen 
en pas op de tweede plaats Antilliaan. 
Bovendien bestaat er buiten Curacao een 
niet geringe achterdocht tegen de over
wegende positie die Curacao met haar 
bestuursapparaat in Willemstad binnen 
het geheel van de Antillen inneemt. Een 
positie die voortvloeit uit de historie 
van dit eilandengebied en vooral ge
schraagd wordt door het in vergelijking 
met de andere eilanden hoge inwonertal. 
De kwestie van de staatkundige vernieu
wingen dient echter wel uiterst zorgvul
dig te worden behandeld. Wij, althans, 
hebben op de Antillen nauwelijks iemand 
ontmoet die werkelijk staat te trappelen 
voor volledige onafhankelijkheid. Men be
seft heel goed dat rond 225.000 Antillia- 
nen, gespreid over een zestal eilanden 
met een doorgaans zeer kwetsbare eco
nomie en verspreid over het geweldige 
gebied van de Caribische Zee, onmoge
lijk in een volledig onafhankelijke staat 
zullen kunnen bestaan. De Antillen zullen 
altijd de paraplu van een wat grotere staat 
nodig hebben, want een redelijke eigen 
defensie en een eigen buitenlandse politiek 
behoren tot de onmogelijkheden. Menrea- 
lissert zich deze fundamenteel zwakke 
positie bijzonder goed vooral ook omdat 
men economisch voor de volle honderd 
procent op het buitenland is aangewezen.

BEZORGDHEID

De bezorgdheid over de toekomstige ont
wikkelingen maakt de mensen nogal licht
geraakt. Lang voordat ene dr. Van Leeu
wen het verhaal publiceerde dat Nederland 
bezig was de Antillen naar Venezuela 
toe te schuiven, hadden wij deze geruch
ten ter plaatse al gehoord. Vanzelfspre
kend kunnen de verhoudingen niet blijven 
als zij zijn. Maar hoezeer we ook begrip 
hebben voor de Nederlandse politiek om 
de problematiek rond het laatste staatje 
van een koloniaal verleden tot een op
lossing te brengen, moet hier omwille 
van de mensen in de Antillen met de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid en over
leg te werk worden gegaan. Vooral ook 
omdat de meningen op de Antillen zelf 
zo enorm verdeeld zijn. De een ziet 
het heil in eenlichte dominion-status en 
anderen zouden het liefst willen dat hun 
eiland een provincie van Nederland zou 
worden.

VERPLICHTINGEN

Wat ook de toekomstige staatkundige ver
houding worden zal, ons verleden in de 
West blijft voor Nederland verplichtingen

scheppen. Politieke maar vooral ook eco
nomische verplichtingen.
De economie van de Antillen is namelijk 
bijzonder zwak. Nagenoeg alle voedings
stoffen en andere materialen moeten wor
den ingevoerd. Met name uit de Verenigde 
Staten en Venezi’ 'fe . De eilanden produ
ceren zelf bijz iet weinig en er heerst
een flink stuk \ ld».=“mbare en verkapte 
werkeloosheid. '

Zo wordt de econi,..iie van Curacao be
paald door de olieraffinaderij van Shell, 
die tegelijkertijd de waarde bepaalt van 
de haven van Willemstad. Deze is thans 
nog de zevende in grootte van de gehele 
wereld. Maar wat zal de ontwikkeling in 
de toekomst zijn? Reeds in de afgelopen 
tiental jaren heeft de Shell op Curacao 
het aantal werknemers belangrijk terugge
bracht. Wat zal er geschieden als over 
een aantal jaren de Venezolaanse olieniet 
meer buiten dat land verwerkt mag wor
den? Allemaal vragen die de toekomst 
van dit eiland nogal problematisch maken. 
Ook de op de rand van het deficit voort
sukkelende fosfaatmijn biedt weinig per
spectief.
Zoals Curacao vast zit aan de Shell, 
zo is het Essoconcern bepalend voor een 
stuk welvaart van Aruba, die daar de raf
finaderij van de Lago oilcompany exploi
teert.
Bonaire heeft uitsluitend zijn zoutpannen, 
tegenwoordig in beheer bij de Akzo.
De Benedenwindse eilanden Aruba, 
Bonaire en Curacao hebben daarnaast 
een opkomende toeristen-industrie en de 
Bovenwindse eilanden moeten het nagenoeg 
geheel van de toerist hebben.

VAKANTIEGEBIED

Niet ten onrechte doen de Antillen gewel
dig veel aan hun promotion als vakantie- 
gebied. De eilanden zijn gezegend met 
een vooral in onze wintertijd verrukke
lijk klimaat. Tropische hitte, maar dan 
constant getemperd door verkoelende zee
wind met afwisselend een korte maar 
verfrissende regenbui.
Het landschap is op de A.B.C.-eilanden 
wellicht naar standaardopvattingen niet 
mooi. Maar ik en velen met mij vinden het 
fascinerend. Een lage begroeiing tegen 
een glooiende tot bergachtige achtergrond 
met als werkelijk allesbeheersende plant 
de cactus. Verder zo hier en daar de 
restanten van wat eens een bloeiende plan
tage is geweest. Slechts de fraaie land
huizen en een zekere regelmaat in de 
palmbeplantingen houden die herinnering 
levend.

Voor wie werkelijk eens iets anders wil 
hebben de Antillen zeer veel te bieden. 
Stranden en lagunen die allerlei vormen 
van watersport mogelijk maken. Het ver
blijf te midden van een veelrassige sa
menleving, gevormd door een charmant 
en goedlachs volk is op zichzelf al een 
belevenis. Wie wat meer vertier zoekt 
gaat naat Curacao of naar Aruba en wie 
de stilte en de absolute rust en ontspan
ning vereert gaat naar het onvergetelijke 
Bonaire.
De Nederlandse Antillen liggen tot nu toe 
nog bijna geheel binnen het bereik van de 
Amerikaanse toeristenindustrie. Men 
vindt er daarom slechts super-luxe ho
tels voor deze groep van vakantiegangers 
en daarnaast wat verblijfsmogelijkheden 
die ook haar Europese normen onder de 
maat blijven. Een tussencategorie van 
redelijke en betaalbare hotels is er niet 
te vinden. Dat is spijtig, juist voor de

,Europese toerist. Want ook die zal men 
jmoeten aantrekken. Maar dan is het van 
Ibelang dat de prijzen beneden het Ameri
kaanse nivo komen te liggen. Indien het 
itoerisme voor de Antillen een blijvende 
ibron van welvaart moet worden zal 
men daar ook de Europese - en met name 
de Nederlandse vakantieganger voor een 
redelijke prijs gastvrijheid moeten kunnen 
bieden. Wellicht dat een andere opzet van 
de hotels en goedkoper vervoer deze doel
stelling in de nabije toekomst haalbaar 
maken. Op de vakantietentoonstelling, die 
onlangs in het Jaarbeurscentrum in 
Utrecht gehouden is, waren de Antillen 
voor het eerst vertegenwoordigd en er was 
een serieuze belangstelling van vele ge
gadigden.

Door uitbreiding en diversificatie van de 
toeristenindustrie kunnen de Antillen hun 
economische basis belangrijk versterken. 
Nederland dient ook op dit gebied de hel
pende hand te blijven bieden, ongeacht 
de wijzigende staatkundige verhoudingen.

A. M. de Boo.

Ongunstige
beoordeling
economische
toestand

Bij een in het najaar van vorig jaar in 
de EEG gehouden conjunctuurenquête bij 
de consumenten is in Nederland de alge
mene economische toestand ongunstiger 
beoordeeld dan in de andere landen van de 
gemeenschap.

In het voorjaar van 1972 werd de con
junctuurenquête voor de eerste maal ge
houden onder 25.000 huishoudingen in 
West-Duitsland, Frankrijk, Italië, Neder
land en België. De tweede vond in de late 
herfst plaats. Vergelijking van de re
sultaten van beide enquêtes en van die 
van de volgende, levert gegevens op voor 
de analyse van de consumptie-conjunctuur. 
Een betrouwbare analyse van de enquête
resultaten zal pas mogelijk worden als in 
alle landen van de gemeenschap vergelijk
bare reeksen uitkomsten van eerdere 
enquêtes met hetzelfde vragenprogramma 
beschikbaar komen.

In het bijzonder de Franse, maar ook de 
Duitse gezinnen beoordeelden in de herfst 
hun financiële situatie, evenals hun toe
komstige, gunstiger dan in het voorjaar. 
Deze beoordelingen waren in Italië, Ne
derland en België iets minder goed. Ook 
in de opvattingen over de algemene eco
nomische toestand komt dit verschil tot 
uiting.
De stijging van de verkoopprijzen werd 
in alle landen van de Gemeenschap te 
sterk geacht. De sterkere prijsstijging 
kwam vooral tot uitdrukking in het feit 
dat het percentage geënquêteerden dat 
van een ,,sterke stijging”  sprak, ten op
zichte van de voorafgaande enquête is 
gestegen. Voor de komende twaalf maan
den blijken Italianen, Belgen en Neder-

drs. A. M. de Boo
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CH. tijdschrift 

geeft thema

nummer uit
Het C.H.-Tijdschrift van de jhr. 
mr. A. F. deSavorninLohmanstich- 
ting, het wetenschappelijk instituut 
van de CHU, zal op 15 februari 
een extra dik - THEMANUMMER 
het licht doen zien.
Dit themanummer is geheel gewijd 
aan beschouwingen over de TOE
KOMST VAN DE UNIE.
Een vijftal auteurs - allen leden 
van de Unieraad - geven hierover 
hun visie. Deze auteurs zijn de heer 
H. Eversdijk uit Heinkenszand, die 
zich ongerust zelfs afvraagt óf de 
Unie nog wel een toekomst heeft; de 
heer C. G. W. M. Hoogstraten die 
rustig en nuchter als marktanalist 
de problemen die nu voor de Unie 
aan de orde zijn, bekijkt; drs. J. 
Wieten die als politicoloog werkt met 
harde cijfers en wetenschappelijke 
analyses en aldus de lezer feitelijk
heden in handen geeft. Dr. E. Bleu- 
mink en de heer J. Baarda openen 
samen, in een artikel het thema op 
indringende wijze.
Dit unieke themanummer is in extra 
grote oplage gedrukt en verkrijg
baar bij het bureau van de Lohman- 
stichting (Wassenaarseweg 7, Den 
Haag, tel. 070-246791/244516). De 
prijs is slechts f2 ,- (incl. porto). 
Bij afname van minstens 5 nummers 
is de prijs f 1,75. Bent U geen abon
nee of donateur van de Stichting, 
dan hoeft U ditmaal dus deze inte
ressante publicatie niet te missen. 
Juist in dit voorjaar van 1973, waarin 
in ARP, CHU en KVP de Nota van 
de Contactraad intensief wordt be
handeld; waarin de leden van die 
partijen onontkoombaar worden ge- 
konfronteerd met de vraag wat er 
met hün partij moet gaan gebeuren; 
waarin op 19 mei a.s. beslissingen 
moeten worden genomen, meende 
het bestuur van de Lohmanstichting 
en de redactie van het CH-Tijd- 
schrift dat het goed was dat dit 
themanummer tot stand kwam ter 
ondersteuning van de discussies. 
Bestuur en redactie hopen dat velen 
in de Unie van dit aanbod gebruik 
zullen maken. Op geen vergadering 
van kiesvereniging, kamerkring, 
vrouwengroep mag - zo dachten 
zij - een aantal nummers van dit 
C.H. tijdschrift ditmaal ontbreken!

E. S.-T.
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Van Leijenhorst:

n ie t de wet maar de 
naleving veroorzaakt m oeilijkheden

........ ........

Drs. G. V ,  Leyenhorst

„W ij hebben aan opschorting van de col- 
legegeidwet geen enkele behoefte. Rechts
ongelijkheid wordt, zoals de heer Masman 
terecht heeft opgemerkt, veroorzaakt dooi 
de onvolledige naleving van de wettelijki 
bepalingen. Wij vinden dat het hem nie 
zozeer zit in de deugdelijkheid of ondeug
delijkheid van de wettelijke bepalingen, 
dan wel in de naleving er van.
Naar onze mening biedt de Wet Univer
sitaire Bestuurshervormingen een werk
baar regiem om met hulp van een minimum 
aan onderlinge loyaliteit van de betref
fende bestuursorganen de uitvoerbaarheid 
van deze collegegeld wet te waarborgen. 
Wij prijzen de minister dat hij via inten
sief ovèrleg met de universiteiten en 
hogescholen dat stuk van zijn beleid dat 
hem zo plotseling werd aangereikt, tot 
een goed einde tracht te brengen. Wij 
wensen hem daarbij succes en zeggen 
hem daarin onze steun toe.”

Dit zei drs. G. van Leijenhorst, die na
mens KVP, ARP en CHU sprak bij de 
interpellatie van de socialist Masman. 
De heer Masman vroeg in een motie 
om opschorting van de collegegeldwet 
om nadere wijzigingen te kunnen aan
brengen, die de naleving van deze wet 
kunnen vergemakkelijken.

De heer Van Leijenhorst beklemtoonde 
dat niet de flOOO,- collegegeld aan de 
orde is maar de uitvoering van een 
aangenomen wetsontwerp.
Hij vroeg zich af of de interpellant nie' 
bezig is zodanige stringente regelingei 
voor te stellen dat de hooggeroemde 
vrijheid van de universiteiten in het ge
drang komt. De inning van de flOOO,- 
collegegeld moet zoveel mogelijk door 
de universiteiten en hogescholen zelf wor
den opgelost.
Wij zijn van mening dat de wet onverkort 
dient te worden uitgevoerd. We zien op 
dat punt minder grote moeilijkheden dan 
de heer Masman. We beweren niet dat, 
de wet en het collegegeldbesluit water
dicht zijn, maar vinden wel dat er mee te 
werken valt, zoals dat ook mogelijk was 
toen het collegegeld nog f200,- bedroeg, 
aldus spreker.

BEVOEGDHEDEN

Een centraal punt achtte Van Leijenhorst 
de vraag waar precies de bevoegdheden 
liggen, met name tussen de Universiteits
raad en het college van bestuur.
Bij een juiste interpretatie van de Wet 
Universitaire Bestuurshervormingen is 
dit echter wel aan te geven. Krachtens 
de WUB is het college van bestuur ver
antwoordelijk voor de inning van de col- 
leg^elden. Te betreuren valt dat som
mige Universiteitsraden hun bevoegdheden 
hebben overschreden, waardoor de col-; 
leges van bestuur in een moeilijke positie;

zijn gekomen, ook al werd dit door ieder 
lid niet gelijk ervaren aldus de woord
voerder van KVP, ARP en CHU.

Spreker citeerde de voorzitter van de 
Universiteitsraad te Utrecht die heeft 
gezegd dat de inning van de collegegelden 
in normale tijden ressorteert onder het 
college van bestuur, maar dat deze op 
het ogenblik gerekend moet worden tot 
de specifieke verantwoordelijkheid van 
de Universiteitsraad.

Wij gaan ervan uit, dat we nog steeds 
in normale tijden leven en dat daarom 
de colleges van bestuur in staat gesteld 
moeten worden om onbelemmerd hun be
heerstaak uit te voeren.
Daarbij behoort o.i. in de eerste plaats 
een goed functionerende centrale admini
stratie, waardoor men op een centraal 
punt een duidelijk overzicht heeft van de 
aan de universiteit vertoevende studenten, 
zowel van college- en prakticum-lopende 
studenten als van degenen, die zich nog 
slechts voorbereiden op tentamens of op 
een examen. Een loyale medewerking van 
(sub)faculteiten en afdelingen is daarvoor 
een eerste vereiste. Met name in de 
universitaire gemeenschap mag men deze 
medewerking verwachten en verlangen.

In de tweede plaats is het college van 
bestuur het orgaan, dat de correspondentie 
voert, b.v. met de Raden van Arbeid en 
met Defensie. We zijn het met de minister 
eens, dat niet ieder personeelslid van 
de universiteit ten behoeve van derden 
verklaringen moet kunnen tekenen. Daar
voor is een centraal adres nodig. Wij 
beweren niet, dat hiermee alle problemen 
met een klap worden opgelóst. Er zullen | 
op bepaalde punten waarschijnlijk nadere 
regelingen mogelijk zijn. We zijn ervan 
overtuigd, dat de minister in overleg met 
de colleges van bestuur zo nodig bepaalde 
verduidelijkingen zal aanbrengen, die een 
aantal misverstanden zullen verijdelen. 
Ik herhaal; het is met name aan de uni
versiteiten in het bijzonder aan het college 
van bestuur, om deze zaak te klaren. 
Worden de daartoe bestemde organen niet 
in staat gesteld, hun door de wet opgedra
gen taak te verrichten, dan biedt niet 
alleen artikel 35 van de WUB aan de 
minister de mogelijkheid om in te grijpen, 
maar ook art. 57, het zgn. curatele- 
artikel, waarvan wij hopen dat het niet- 
zal behoeven te worden toegepast.

STUDIEFINANCIERING

Van Leijenhorst ging voorts in op de 
vragen rond de studiefinanciering.
Hij zei hierover:

We zijn blij dat de minister aandacht 
blijft besteden aan de studiefinanciering. 
We beseffen dat het invoeren van een 
nieuw stelsel niet van vandaag op morgen 
mogelijk is, getuige de gevarieerde op
vattingen, die er op dit terrein bestaan 
(denk aan het rapport-Andriessen). Ge
lukkig is het rijkstoelagensysteem aan
zienlijk verruimd, zodat stellig niet elk 
studiefinancieringsstelsel een voor de stu
dent voordeliger uitwerking zal hebben. 
Dit neemt niet weg, dat wij gaarne aan 
de totstandkoming van een verantwoord 
nieuw stelsel onze bijdrage willen ver
lenen.

De motie-Masman werd verworpen. Voor 
de motie stemden, behalve de PvdA, de 
PSP, PPR en D’66.

WISSELINK:
ZWARTRIJDERIJ BESTRIJDEN

Bij de behandeling van de begroting van 
het departement van financiën ging de 
heer H. Wisselink, mede namens KVP 
en ARP onder meer in op de ontduiking 
van de motorrijtuigenbelasting. Hij zei 
hierover onder meer:

H. Wis;>(Qnk

Naarmate de belastingschroef sterker 
wordt aangedraaid zullen ook de pogingen 
tot ontduiking gaan toenemen. Terecht 
is daarom de controle verscherpt.
Helaas is het euvel van de zwartrijderij 
nog lang niet de kop ingedrukt. Ik zou 
de Staatssecretaris willen vragen of hij 
de berichten kan bevestigen, die duiden 
op een aantal ontduikers van motorrij
tuigenbelasting van ca. 10%. Het feit, 
dat er zo’n slordige 40 miljoen gulden 
binnenkomt aan naheffingen kan erop wij
zen, dat er toch iets mis is. Waarschijn
lijk zullen het in hoofdzaak de marginale 
autobezitters zijn, die niet betalen en 
bovendien dikwijls niet verzekerd zijn.

Zou de Staatssecretaris nog eens zijn 
visie kunnen geven op het invoeren van 
het systeem van vignetten. Behalve wan
betaler is de ontduiker dan ook nog ver
valser en zijn er strengere sancties mo
gelijk.
Is de wet op de motorrijtuigenbelasting 
nog wel passend op de huidige situaties? 
Moet deze niet herzien worden?

Ook zouden wij willen wijzen op een 
nauwere samenwerking met de politie 
bij de verkeerscontroles.
Is het waar, dat de fotografische controle 
van de kentekenbewijzen en het daarna 
per computer vaststellen of er wel belas
ting is betaald, in duizenden gevallen stuk 
loopt op de onzuiverheid in de kenteken
registratie?
Vooral de oudere wagens schijnen dikwijls 
niet op naam van de eigenaar te staan.

REGELING BELASTINGCONSULENTEN

In zijn rede besteedde Wisselink voorts 
aandacht aan de positie van de belasting
consulenten.

Bij de behandeling van het w.o. fiscale 
oudedagsvoorziening heeft de Staatssecre
taris gesteld, dat het een problematiek 
is, waar zowel economische zaken als 
financiën bij betrokken zijn. In de Eerste 
Kamer heeft Staatssecretaris Oostenbrink 
meegedeeld, dat hét overleg met de orga
nisaties nog niet is afgerond en dat de 
opvattingen nogal uiteenlopen vanwege de 
grote niveau-verschillen. Hij vond het 
onverstandig dat er op hoger niveau wèl 
en op lager niveau niets geregeld zou 
worden.
Daar kunnen wij het mee eens zijn. De; 
boekhoudbureaus en belastingconsulenten; 
vormen immers een steeds belangrijkerl 
worden intermediair tussen de belasting- j 
dienst en de grote groep van ondernemers | 
uit de middenstand en landbouw. Beide' 
partijen zijn er bij gebaat dat de funktie 
van belastingconsulent wordt ondersteund 
door een beschermende of erkennende 
regeling teneinde de beunhazerij tegen 
te gaan. Dit zal tevens een rechtvaardige 
belastingheffing ten goede komen.

De opleiding zou veel degelijker en breder 
opgezet dienen te worden, zodat een groter 
aantal jongeren de mogelijkheid geboden 
worden om voor belastingconsulent te 
studeren. Het aantal deskundigen, dat

thans jaarlijks afstudeert schijnt zo klein 
te zijn, dat de opengevallen plaatsen niet 
kunnen worden opgevuld.

Ik zou de Staatssecretaris willen herinne
ren aan wat de heer J. Nauta hierover 
geschreven heeft in het weekblad voor 
Fiscaal Recht van 4 mei 1972.
Wij dringen er nogmaals bij de bewinds
man op aan om samen met zijn ambt
genoot van Economische Zaken en de 
betrokken organisaties naar een oplossing 
te zoeken en van de praatsfeer in de 
doesfeer te komen, aldus de heer Wisse
link.

VOLKSHUISVESTING EN
RUIMTELIJKE ORDENING

Bij de behandeling van de begroting van 
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 
ging CHU-woordvoerder T. Tolman onder 
meer in op het spreidingsbeleid.

T. Tolman

Hij beklemtoonde dat een goede voor
lichting en overleg bij de spreiding van 
rijksdiensten dringend noodzakelijk is. 
Tolman vónd het ,,nonsens en misplaatst”  
om in dit kader te spreken over een 
,,rimboetoelage” . Dit is een uiting van 
mensen die maatschappelijk zozeer on
volwassen zijn dat ze niet serieus geno
men moeten worden, of lijden aan een 
grote mate van hoogmoedigheid, aldus 
Tolman.

Spreker prees het woningbouwbeleid van 
minister Udink. Er is een recordaantal 
woningen (152.000) gereed gekomen.
Hij achtte de huurliberalisatie juist en 
aanvaardbaar, om te komen tot normale 
verhoudingen in de sector van de volks
huisvesting. Over de landelijke gebie
den merkte de heer Tolman onder meer op 
dat een actief inrichtingsbeleid nood
zakelijk is. Men moet niet van alles een 
,,bevroren stukje vroeger”  willen maken. 
Men zal via landinrichting een architec
tonisch fraai geheel moeten scheppen, 
waarvan ook de na ons levende generatie 
onder de indruk zal komen, aldus de 
CH-woordvoerder.

H. van Spanning.

VAN DER GLAS 
Heerenwen

Blaas- en Siaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652
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Waar vindt een kabinet 
Den Uyl zijn steun ?

Mr. J. W. B u rp r, socialist in hart en 
nieren, oud-minister, oud-voorzitter van. 
de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, 
oud-Eerste Kamerlid en als lid van de 
Raad van State van mr. M. Ruppert, heeft 
nu al een week de opdracht van koningin 
Juliana in beraad; formeer een kabinet 
dat geacht kan worden in voldoende mate 
steun in de volksvertegenwoordiging te 
zullen ondervinden. Deze opdracht kwam 
nadat kabinetsinformateur dr. Ruppert 
zijn eindrapport had uitgebracht en waarin 
hij schreef het niet bij voorbaat uit
gesloten te achten dat een opdracht aan 
een socialistische formateur zal kunnen 
leiden tot een voor de meerderheid van 
de volksvertegenwoordiging aanvaardbare 
uitkomst.

Veel heeft dr. Ruppert niet gezegd over 
de wijze, waarop hij tot zijn conclusie 
kwam. In zijn eindrapport, dat elders 
in dit nummer van het christelijk-histo- 
risch weekblad ,,de Nederlander”  afge
drukt staat, ging hij allereerst na wat de 
mogelijkheden waren voor de verschil
lende varianten van een te vormen kabinet. 
Dr. Ruppert concludeerde als volgt;

-zes partijen parlementair meerderheids- 
kabinet van PvdA, KVP, ARP, PPR, 
CHU en D’66: stuit op ernstige moeilijk
heden,

-vijf partijen parlementair meerderheids- 
kabinet van KVP, VVD, ARP, CHU en 
DS’70: de mogelijkheid van de vorming 
van dit kabinet is thans niet aanwezig, 

-parlementair minderheidskabinet van 
KVP, VVD, ARP en CHU: onvoldoende 
zekerheid dat voortgezet overleg zou 
voeren tot overeenstemming, 

-parlementair minderheidskabinet van 
PvdA, PPR en D’66: mag niet vertrouwen 
in voldoende mate steun in de volks
vertegenwoordiging te zullen ondervin
den,

-parlementair minderheidskabinet van 
KVP, ARP en CHU: wordt, ook door de 
fracties, niet voor de hand liggend ge
acht,

-extra-parlementair kabinet van PvdA, 
VVD, ARP, PPR, CHU, D’66 en eventueel 
DS’70: niet mogelijk,

-extra-parlementair kabinet van KVP, 
VVD, ARP en CHU: fractie-voorzitters 
van KVP, ARP en CHU konden de door 
de VVD gevraagde zekerheden over 
controversiële vraagstukken niet geven, 

-extra-parlementaire kabinetten of van 
PvdA, PPRen D’66, of van KVP, ARP en 
CHU: een pat-stelling tussen de fracties 
van beide blokken.

ONTWIJKEND

De gedachte om een vooraanstaand lid 
van de PvdA te vragen een formatie- 
opdracht te aanvaarden, heeft dr. Ruppert 
alleen toegelicht met te zeggen, dat de 
PvdA bij de laatstgehouden verkiezingen 
voor de Tweede Kamer grote zetelwinst 
heeft geboekt en dat de fractie van die 
partij de grootste is in de Tweede Kamer. 
Gevraagd naar andere motieven voor zijn 
aanbeveling, heeft dr. Ruppert een ont
wijkend antwoord gegeven. De vraag be
antwoorden zou volgens hem niet in het 
belang van de formatie zijn geweest.

FILOSOFIE

Er kan slechts wat gefilosofeerd worden 
over de ondergrond van die aanbeveling. 
Voordat de kabinetsinformateur zijn eind
rapport schreef, was er een buitengewone 
vergadering van de Partijraad van de 
PvdA te Utrecht. Op die vergadering zei
den zowel partijvoorzitter André van der 
Louw als fractievoorzitter Joop den Uyl 
niets te voelen voor een kabinet van 
uitsluitend progressieve figuren, beho
rende tot PvdA, PPR en D’66. ,,Als we 
alleen daarover praten, kunnen we beter 
in eens naar huis gaan,”  aldus drs. Den 
Uyl.
Partijvoorzitter en fractievoorzitter wa
ren het er over eens, dat gezien de ver
kiezingsuitslag alleen een socialist voor 
een formatie-opdracht in aanmerking 
komt, en dan voor de vorming van een 
kabinet-Den Uyl. ,,Maar die formateur 
zal een meerderheidssteun in de Tweede 
Kamer moeten weten te vinden,”  zo zeiden 
zij. Drs. Den Uyl voegde daaraan toe: 
,,Wij moeten, omdat er niet meer dan 
65 progressieve kamerleden steunen, 
steun weten te vinden bij 11 tot 20 lieden 
uit de confessionele hoek.”  En van der 
Louw zei nog; ,,Die confessionelen moeten

ons de meerderheid bezorgen, anders 
kunnen we niet regeren.”

UITGANGSPUNT

De Partijraad van de PvdA stelde zich op 
het standpunt, dat voor het door een socia
list te vormen kabinet het progressief 
regeerakkoord ,,Keerpunt ’72”  uitgangs
punt moet zijn. ,,De confessionele be
windslieden, die tot het kabinet-Den Uyl 
toetreden, zullen dat akkoord moeten on- 
iderschrijven. Zij mogen hooguit een eigen 
punt meebrengen. Wij zijn misschien iets 
vergeten in ons programma op te nemen,”  
zei drs. Den Uyl Maar hij liet blijken, , 
dat hij er niet over denkt om het gehele 
regeerakkoord ten grondslag te leggen 
aan het regeringsprogramma van het ka
binet dat hij wil aanvoeren. ,,Keerpunt’72 
is bedoeld voor een periode van vijf jaar. 
Een nieuw kabinet zal zolangs niet zitten. 
Het moet een brugfunctie hebben om een 
normaal parlementair meerderheids- 
kabinet mogelijk te maken. Daarom zal 
het progressief regeerakkoord gefaseerd 
moeten worden,”  aldus de socialistische 
fractievoorzitter.

GELIJKWAARDIGHEID

Van de kant van de confessionelen is 
altijd gesteld, dat er de bereidheid is om 
op basis van gelijkwaardigheid te praten 
met de progressieven. Het zou kunnen zijn, 
dat nu door drs. Den Uyl gezegd is dat 
het progressief regeerakkoord gefaseerd 
dient te worden, in die richting een ,,ope- 
ning”  gedacht is aan het slot van de 
informatieperiode.
Immers, als de socialisten zelf zeggen, 
dat zij steun willen hebben van 11 tot 20 
confessionelen (een twintaltal kamerleden 
vormen bijna de helft van de PvdA- 
fractie en zij zijn een grotere groep 
dan de fracties van D’66 en PPR) en 
dat er gepraat moet worden over de 
wijze waarop het regeerakkoord zal moe
ten worden uitgevoerd, dan zullen zij die 
groep confessionelen toch niet alles willen 
decreteren. Dan zal er overlég moeten 
komen, aldus de filosofie.

COMMENTAAR

De voorzitters van de drie confessionele 
fracties, mr. Andriessen (KVP), Bies
heuvel (ARP) en Tilanus (CHU) reageer
den vorige week, nadat bekend was ge
worden dat mr. Burger de formatie- 
opdracht in beraad had genomen, als volgt:

1. ,,De opdracht van de formateur is een 
kabinet te vormen dat geacht kan wor
den in voldoende mate steun in de 
volksvertegenwoordiging te zullen on
dervinden. Tijdens de informatie van 
de heer Ruppert werden daarmee aan
geduid vormen van een extra-parle
mentair kabinet.
Wij menen dan ook dat de opdracht 
vooral wijst in de richting van de 
vorming van een extra-parlementair 
kabinet. Dat achten wij juist.

2. Wij verstaan de door de formateur 
gegeven toelichting op zijn taakom

schrijving aldus, dat hij van de rede
lijkheid van ons tot dusver ingenomen 
standpunt uitgaat, nl. dat samenwer
king slechts mogelijk is op basis 
van een gelijkwaardig partnerschip.

3. Daarvan uitgaande kan hij rekenen op 
een konstruktieve opstelling van de 
christen-demokraten. ”

Aldus het commentaar van de fractie
voorzitters van KVP, ARP en CHU.

LAATSTE FASE

In de laatste fase van de informatie
periode van dr. Ruppert was er nog 
een gesprek tussen de fractievoorzitters 
van de drie confessionele en de drie 
progressieve kamerfracties, onder leiding 
van de informateur. Het ging over de 
drie varianten; een breed-samengesteld 
extra-parlementair kabinet, een progres
sief minderheidskabinet en een christen
democratisch extra-parlementair kabinet. 
Dat gesprek vond plaats op maandag 

i29 januari. De volgende dag schreef CHU- 
fractievoorzitter drs. A. D. W. Tilanus 
de volgende brief over dat gesprek:

,,Ter voldoening aan uw verzoek, gedaan 
aan het eind van de bespreking met de 
fractievoorzitters van PvdA, KVP, ARP, 
PPR, CHU en D’66 op maandag 29 januari 
1973 moge ik u het volgende berichten:

1. In dat gesprek is gebleken dat de 
PvdA afwijzend blijft staan tegenover 
een kabinet, gesteund door de zes 
genoemde partijen.

2. De argumentatie voor een kabinet, 
samengesteld uit leden van PvdA, PPR 
en D’66 en andere confessionele en/of 
partijloze leden heeft mij niet tot de 
overtuiging gebracht, dat ik geestver
wanten positief kan adviseren aan een 
dergelijk kabinet deel te nemen.

3. In aansluiting op mijn brief van 25 
januari 1973 merk ik op dat, indien 
voor een extra-parlementair kabinet 
van christen-democratische signatuur 
voldoende medewerking hetzij bij 
PvdA, PPR en D’66, hetzij bij andere 
partijen zou kunnen worden verkregen, 
de relevantie van het optreden van een 
dergelijk kabinet zou worden vergroot. 
Indien u tot de conclusie zou komen, 
dat aan een formateur uit christen
democratische kring een opdracht zou 
kunnen worden gegeven, zou een on
derzoek naar voldoende steun in het 
parlement mede in zijn arbeid betrok
ken moeten worden.”  Aldus de laatste 
brief die drs. Tilanus tijdens de in
formatieperiode aan dr. Ruppert 
schreef.

H. Lokkerbol.

DEN HAAG -  De nieuwbenoemde 
kabipetsformateur mr. J. A. W. Bur
ger gaf in Den Haag zijn
eerste persconferentie in deze functie.

Hier geeft hij uitleg aan de parlemen
taire persvertegenwoordigers, links op 
de achtergrond dr. M. Ruppert, die nu 
zijn werkzaamheden als informateur 
heeft afgesloten.
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landers te rekenen op een snellere stij
ging van de prijzen. In Frankrijk zijn 
de prijs verwachtingen vrijwel onveran
derd gebleven; in West-Duitsland verwacht 
men een geringe vertraging van de prijs
stijgingen.

VERVROEGEN

De verwachtingen van de financiële situa
tie en van de algemene prijsontwikkeling 
zijn naar de ervaring leert, van grote 
betekenis voor het tijdstip waarop grotere 
huishoudelijke goederen worden aange
schaft. Juist voor duurzame consumptie
goederen heeft men de mogelijkheid de 
aankoop uit te stellen of te vervroegen. 
In het bijzonder in Nederland schijnen 
de consumenten met het oog op verdere 
prijsstijgingen de aanschaf van duurdere 
consumptiegoederen te willen vervroegen. 
Dit blijkt uit het ten opzichte van april 
grotere percentage geënquêteerden dat het 
huidige tijdstip gunstig acht voor‘de aan
schaf van duurzame consumptiegoederen. 
In Duitsland is het overeenkomstige per
centage vrijwel ongewijzigd gebleven. In 
België daarentegen schijnt veeleer de 
tendens te bestaan grote uitgaven uit te 
stellen. De enigszins grotere terughou
dendheid zou in België vooral met de 
ten opzichte van het voorjaar 1972 ongun
stiger geworden beoordeling van de eigen_ 
financiële situatie verband kunnen houden. 
Het schijnt hierbij evenwel slechts om 
een tijdelijk verschijnsel te gaan.
Alleen in Italië zijn de aankoopplannen 
op lange termijn voor duurzame consump
tiegoederen niet ingekrompen, Dit kan 
verband houden met het feit dat in dit 
land de aankoop van een nieuwe personen
auto sterker op de voorgrond van de 
koopbelangstelling kwam te staan. Niet 
in ■ de laatste plaats in verband met de 
betrekkelijk grote financiële offers die 
gewoonlijk met de aanschaf van een auto
mobiel gepaard gaan zouden hier een 
aantal andere grote aankopen voor de 
huishouding ingesteld kunnen zijn.

ZINVOL

In alle landen bleef evenals vroeger het 
aantal huishoudingen dat het, gezien de 
algemene economische toestand, zinvól 
acht te sparen in de meerderheid. Wel 
waren de desbetreffende percentages ant
woorden - wellicht in verband met de 
iSterke prijsstijgingen - geringer dan in 
japril.
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Eindrapport van kabinets

in fo rm ateur dr. M. Ruppert, 

u itgebracht aan de Koningin

Een fractie 

van zeven

Dr. M. Ruppert heeft betreffende het 
onderzoek naar mogelijkheden tot het 
vormen van een kabinet vorige week het̂  
volgende eindrapport uitgebracht:

„Majesteit,

Op maandagavond 4 december 1972 hebt 
u mij opgedragen ,,een onderzoek in te 
stellen naar mogelijkheden tot hetvormen 
van een kabinet, dat zich verzekerd weet 
van een vruchtbare samenwerking met 
de volksvertegenwoordiging, dan wel mag 
vertrouwen in voldoende mate steun in de 
volksvertegenwoordiging te zullen onder
vinden” .
Tijdens mijn werkzaamheden heb ik u 
voortdurend langs telefonische weg op de 
hoogte gehouden van de stand van het 
onderzoek, terwijl u mij bovendien zes 
malen hebt willen ontvangen, ten einde 
u persoonlijk mededeling te kunnen doen 
van mijn bevindingen.
Alvorens over te gaan tot het verslag van 
mijn onderzoek stel ik er prijs op, u 
hartelijk te danken, niet alleen voor het 
vertrouwen, dat u blijkens uw opdracht in 
mij stelde, maar vooral ook voor de wijze, 
waarop u uw medeleven met mijn werk 
hebt getoond, en voor de steun, die u 
daarbij hebt willen verlenen.

1.
Reeds in het begin van mijn onderzoek 
bleek, dat de vorming van een parlemen
tair meerderheidskabinet, steunende op de 
fracties van de PvdA, de KVP, de ARP, 
de PPR, de CHU en D’66 op ernstige 
moeilijkheden stuit.
Aan de zijde van de KVP, de ARP en de 
CHU bestond de bereidheid tot een onder
zoek naar de mogelijkheid van de vorming 
van dit meerderheidskabinet, doch van de 
kant van de PvdA en D’66 werd de vorming 
van een zodanig kabinet uitgesloten geacht 
als gevolg van het niet tot stand komen van 
enige bindende afspraak daarover voor de 
verkiezingen, terwijl mij van de zijde 
van de PPR voorts werd medegedeeld 
dat na zes jaren van bestrijden over er, 
weer in het parlement, deze coalitie niet 
stabiel zou kunnen zijn en evenmin eer 
stap op de weg naar duidelijker partij
verhoudingen.

2 .
Gelet op de brieven, die ik van de voor
zitters van de Tweede-Kamerfracties van 
de KVP, de VVD, de ARP, de CHU en 
DS’70 in de week voor Kerstmis 1972 
heb ontvangen, heb ik besloten aan deze 
vijf voorzitters te verzoeken mij met 
het oog op een onderzoek naar de moge
lijkheid van de vorming van een parle
mentair meerderheidskabinet, steunende 
op de genoemde fracties, schriftelijk 
mededeling te doen van de onderwerpen, 
die naar hun oordeel in een ,,regeer- 
accoord”  zouden moeten worden opgeno
men, alsmede van de aanvankelijke stand
punten met betrekking tot deze onderwer
pen.
Uit de ontvangen antwoorden heb ik de 
slotsom getrokken, dat een gesprek over 
een herstel van de samenwerking tussen 
de genoemde vijf fracties niet op voorhand 
tot mislukking was gedoemd.
Na gedurende vier dagen, te weten op 
3, 4, 8 en 9 januari 1973, met de voor
zitters van deze fracties te hebben ge
sproken, heb ik hun de vraag voorgelegd 
of hun fracties bereid waren en - gelet 
op het besprokene - het mogelijk achten 
verantwoordelijkheid te aanvaarden voor 
een parlementair meerderheidskabinet als 
hiervoor bedoeld.
Uit de inhoud van de daarop ontvangen 
antwoorden is, naar het mij voorkomt, 
duidelijk geworden, dat de mogelijkheid 
van de vorming van dit meerderheids
kabinet thans niet aanwezig is. Met het 
oog daarop leek voortzetting van het over
leg niet zinvol.

3.
De mogelijkheid van de vorming van een 
parlementair minderheidskabinet, steu
nende op de fracties van de KVP, de 
VVD, de ARP en de CHU heb ik gemeend

eveneens te moeten onderzoeken, omdat, \ 
indien zulk een kabinet een vaste steun| 
van zeventig leden der Tweede Kamér- 
zou ondervinden en voorts aangenomen 
zou mogen worden, dat een redelijke kans, 
op steun van andere, kleinere fracties- 
bestaat, dit kabinet zou kunnen voldoen, 
aan het gestelde in het slot van mijn 
opdracht; ,,.... te mogen vertrouwen in 
voldoende mate steun in de volksver
tegenwoordiging te zullen ondervinden” . 
De op 23 januari 1973 ontvangen brieven 
van de voorzitters van de fracties van 
de KVP, de VVD, de ARP en de CHU 
hebben mij doen concluderen, dat onvol
doende zekerheid kon worden geboden, 
dat voortgezet overleg over dit minder
heidskabinet zou voeren tot overeen
stemming, die voor alle zeventig leden 
van de desbetreffende Tweede-Kamer- 
fracties bindend zou zijn.

4.
Uit de antwoorden, die ik op mijn des
betreffende vraag van de voorzitters van 
alle Tweede-Kamerfracties heb ontvan
gen - met name die van de fractievoor
zitters van de KVP, de VVD, de ARP 
en de CHU - moet mijns inziens worden 
afgeleid dat een parlementair niinder- 
heidskabinet, uitsluitend steunende op de 
fracties van de PvdA, de PPR en D’66, 
niet mag vertrouwen in voldoende mate 
steun in de volksvertegenwoordiging te 
zullen ondervinden.

5.
Mij is voorts gebleken, dat een parle
mentair minderheidskabinet, steunende op 
de fracties van de KVP, de ARP en de 
CHU ook door deze fracties zelve, niet 
voor de hand liggend wordt geacht.
Naar mijn opvatting moest de mij ver
leende opdracht aldus worden uitgeleend, 
dat ik ook behoorte te onderzoeken de 
mogelijkheid van de vorming van een 
extra-parlementair kabinet, waaronder 
ik versta een kabinet, waaraan geen ac- 
coord met (de) fracties ten grondslag 
ligt.

6.
De vorming van een extra-parlementair 
kabinet, waarin geestverwanten van de 
PvdA, de KVP, de VVD, de ARP, de PPR, 
de CHU, D’66 en eventueel DS’70 zitting 
hebben, bleek niet mogelijk te zijn, omdat 
enerzijds de fracties van de PvdA, de 
PPR en D’66 en anderzijds de VVD niet 
bereid zijn geestverwanten niet te ont
raden in zulk een kabinet zitting te nemen. 
Ook de fractieleider van DS’70 achtte het 
thans niet verantwoord een eventuele vraag 
met betrekking tot een niet-ontraden van 
het zitting nemen in een extra-parlemen
tair kabinet bevestigend te beantwoorden.

7.
Mijn vraag aan de voorzitters van de 
Tweede-Kamerfracties van de PvdA, de 
KVP, de ARP, de PPR, de CHU en D’66 
of zij bereid zijn aan geestverwanten 
niet te ontraden zitting te nemen in een 
extra-parlementair kabinet, samengesteld 
uit leden van genoemde zes partijen, 
werd uiteenlopend beantwoord.
De voorzitters van de fracties van de 
KVP, de ARP en de CHU hebben zich 
tegenover een extra-parlementair kabinet 
van deze samenstelling positief opgesteld. 
De voorzitter van de Tweede-Kamer- 
fractie van de PvdA deelde mij echter 
mede, dat een kabinet, waarin leden van 
zijn partij zitting hebben, voor zijn fractie 
in feiten zal functioneren als een parle
mentair kabinet,, zodat tegen een extra
parlementair kabinet van de zes genoemde 
partijen soortgelijke bezwaren rijzen als 
tegen het hiervoor onder 1 besproken 
parlementaire kabinet.
De voorzitter van de fractie van de PPR 
achtte een passieve mede-verantwoorde- 
lijkheid voor zulk een kabinet niet uit
gesloten, mits het een echt extra-parle
mentair kabinet zal zijn (geen afspraken 
met fracties), van het kabinet een beleid 
van maatschappijhervorming te verwach
ten is en de formateur en de meerderheid 
der bewindslieden afkomstig zouden zijn 
uit de kring van de PvdA, de PPR en 
D’66.

De voorzitter van de fractie van D’66 
deelde mij mede, dat zijn fractie niet 
principieel afwijzend staat tegen het on- 
derwerpelijke kabinet, doch betwijfelt of 
voor zulk een kabinet een voor zijn 
fractie aanvaardbare vorm gevonden kan 
worden.
Mijn verder onderzoek naar de mogelijk
heid van de vorming van een extra-parle
mentair kabinet, samengesteld uit geest
verwanten van de genoemde zes partijen, 
heb ik gemeend te moeten samenvoegen 
met het onderzoek naar de mogelijkheden, 
die hieronder in paragraaf 9 en 10 worden 
behandeld.

8 .

Ten aanzien van een extra-parlementair 
kabinet samengesteld uit geestverwanten 
van de KVP, de VVD, de ARP en de CHU, 
werden door de voorzitter van de fractie 
van de VVD zekerheden gevraagd inzake 
vraagstukken, welke in de bijeenkomsten 
van de fractievoorzitters van de KVP, 
de VVD, de ARP, de CHU en, DS’70 
controversieel zijn gebleken.
De fractievoorzitters van de KVP, de 
ARP en de CHU waren echter van oordeel, 
dat zodanige zekerheden met betrekking 
tot een extra-parlementair kabinet niet 
kunnen worden gegeven.

9 en 10.
Tenslotte heb ik aandacht gegeven aan; 
een (extra-)parlementair kabinet, samen
gesteld uit geestverwanten van de PvdA, 
de PPR en D’66, aangevuld met personen, 
die geacht kunnen worden het vertrouwen 
in confessionele kring te genieten, en 
niet-partijgebonden personen, welk ka
binet in de visie van de fractie van de 
PvdA voorwat de fracties van PvdA, 
PPR en D’66 betreft, een parlementair 
karakter zou dragen, doch in de zelfde 
visie door anderen als extra-parlemen
tair zou kunnen worden beschouwd; 
en een extra-parlementair kabinet, sa
mengesteld uit geestverwanten van de 
KVP, de ARP en de CHU, alsmede niet 
of minder partijgebonden personen.
Gelet op de antwoorden, die ik van de 
voorzitters van de fracties van de PvdA, 
de PPR en D’66 enerzijds en die van 
de KVP, de ARP en de CHU anderzijds 
heb ontvangen op mijn vragen met be
trekking tot de in paragraaf 7 en de in 
deze paragraaf vermelde kabinetten, 
alsmede gelet op de besprekingen, die 
ik met de desbetreffende zes fractie
voorzitters heb gevoerd, heb ik besloten 
deze zes voorzitters uit te nodigen tot 
een gezamenlijk gesprek op 29 januari 
1973, aan welke uitnodiging zij gevolg 
hebben gegeven.
Uit de na dit gesprek door mij op 30 
januari 1973 ontvangen brieven blijkt, 
naar het mij voorkomt, dat tussen de 
fracties van de PvdA, de PPR en D’66 
enerzijds en die van de KVP, de ARP 
en de CHU anderzijds een pat-stelling 
is ontstaan.

Op grond van mijn onderzoek acht ik 
het echter nfet bij voorbaat uitgesloten, 
dat een opdracht aan een socialistische 
formateur zal kunnen leiden tot een voor 
de meerderheid der volksvertegenwoor
diging aanvaardbare uitkomst.
De PvdA heeft bij de laatstgehouden ver
kiezingen voor de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal belangrijke zetelwinst 
geboekt; haar fractie is de grootste in 
deze Kamer.
Van de zijde van de fractie van deze 
partij, alsmede van die van de PPR en 
van D’66 is blijkens de brieven d.d. 29 
januari 1973 opnieuw de aanwijzing van 
een formateur uit de kring van de PvdA 
bepleit.
Overgaande tot mijn advies moge ik - met 
inachtneming van de formulering van mijn 
opdracht - u op grond van deze over
wegingen, in samenhang beschouwd, aan
bevelen thans een vooraanstaand lid van 
de Partij van de Arbeid uit te nodiger 
een formatie-opdracht te aanvaarden”

(M. Ruppert

Aldus het .eindrapport van kabinetsinfor
mateur dr. Ruppert.

Een partij die in luttele jaren van twaalf 
op zeven kamerzetels terechtkomt ziet 
zich in vele zaken beknot. Waar anders 
twaalf volksvertegewoordigers de handen 
aan vol hadden, moeten nu zeven man dit 
karwei klaren. Het betekent alleen maar, 
dat men nog meer taken moet laten vallen. 
Afgezien van het feit dat de huidige CH- 
Tweede Kamerfractie minder werk kan 
verzetten, is het vooral de geringe in
vloed, waarmee de CH-politici thans wor
stelen. Een fractie van zeven man op een 
club van 150 gaat in de veelheid op en kan 
moeilijk meer worden gerekend tot een 
groepering, waarmee ernstig rekening 
dient te worden gehouden.
Het feit dat de CHU in de Tweede Kamer 
tot de kleine fracties is gaan behoren, 
komt duidelijk tot uitdrukking in de be
schikbare spreektijd voor de CH-afge- 
vaardigden. U weet, dat de volksvertegen
woordigers voor de behandeling van de tien 
begrotingen een zo nauwkeurig mogelijk 
tijdschema opstellen, waarin voor elke 
fractie al naar gelang haar grootte, enige 
spreektijd is opgenomen. De fracties zijn 
met de kamervoorzitter overeengekomen 
om voor de eerste termijnen van de de
batten over de tien begrotingen twintig 
uur uit te trekken. Eén uur spreektijd 
wordt in de Tweede Kamer ongeveer 
als volgt verdeeld: PvdA: 9 minuten, KVP 
en W D : 7 minuten, ARP: 5 minuten, 
PPR, CHU, CPN, D’ 66 en DS’ 70 elk 4 
minuten, SGP en de Boerenpartij elk 3 
minuten en voor de fracties van de overige 
partijen elk 2 minuten.
Een normale begroting vraagt als regel 
een eerste termijn van om en nabij de 
twee uur. De CH-fractie heelt dan zegge 
en schrijve acht minuten beschikbaar 
om haar zegje te doen. Nu is het wel zo: 
als men goed formuleert, kan men in 
acht minuten heel veel naar voren bren
gen. Maar feit blijft dat kortere spreek
tijd in de Tweede Kamer minder moge
lijkheden biedt voor een wezenlijke en 
volwaardige bijdrage aan de Nederlandse 
politiek. Zoals overal geldt nu eenmaal 
de stelregel: wie groot is heelt meer en 
mag meer, wie klein is moet het met 
minder doen.

LANGE ADEM

Uitslagen kunnen een langdurige uitwer
king hebben. Zo ook verkiezingsuitsla
gen. Het is dus niet zo verbazingwekkend, 
dat partijen die bij de jongste verkiezin
gen fors in de lift zaten, nog steeds bij 
een breed publiek in trek zijn. De steek
proef van de Avro - met alle reserves 
die men aan een opiniepeiling moet ver
binden - heeft dit nog eens bewezen. De 
W D  en PPR zouden bij een verkiezing 
in de laatste week van januari nog forse
re winsten hebben behaald. De VVD zoveel 
zelfs, dat zij de tweede partij in ons land 
zou zijn geworden.
Partijen op retour ondervinden een na
ijlend effect. De CHU zou volgens het Avro- 
onderzoek naar zes zetels zijn afgedaald. 
Geen fraai vooruitzicht, maar wie een
maal op de glijbaan zit, moet wel kracht
toeren uithalen om vaart te minderen en 
wonderen verrichten om tot stilstand te 
komen. Het is nog te vroeg om dit nu al 
van de CHU te verwachten. De volgende 
verkiezingen zullen moeten bewijzen of 
een Unie tegen de glijbaan in omhoog 
kan komen.

GEEN GEK IDEE

D'66 gaf al weer enige tijd te kennen tot 
traditionele politieke partijen te behoren. 
De frisheid was er wat afgegaan en er 
werd over weinig nieuwe dingen gespro
ken. Gelukkig blijft de originaliteit - zij 
het spaarzamer -  bij Van Mierlo en de 
zijnen nog te vinden. Zaterdag nam de 
heer Van Mierlo deel aan een politiek 
gesprek in de hoofdstad, dat tot doel 
had een grootscheepse discussie over 
staatsrechtelijke vernieuwing op gang te 
brengen. De fractieleider van D’66 kwam 
met een goed idee om moeizame kabinets
formaties uit de wereld te helpen. Hij 
stelde voor om bij de verkiezingen elke 
kiezer twee stemmen te laten uitbrengen: 
één voor het samenstellen van een ka
binet en één voor de samenstelling van 
de Tweede Kamer. Geen gek idee om de 
kiezers direct te betrekken bij het bepalen 
van de kleur van een kabinet. Het zou 
nuttig zijn alle mogelijkheden van een 
dergelijke kiezersinbreng eens dieper uit 
te spitten.

A. B.
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De toekomst is voor een door mr,

partij van de solidariteit "•
Mr. Sj. H. Scheenstra, burgemees
ter van Asperen en Heukelum en 
bestuurslid van de Lohmanstichting, 
het wetenschappelijk centrum van 
de CHU, heeft vorige week, op 
woensdag 30 januari, voor de Ka- 
merkring Rotterdam van de CHU 
gesproken over het onderwerp 
,,Naar een nieuwe opstelling” .
Het slot van zijn rede wordt in 
bijgaand artikel afgedrukt en vormt, 
naar de mening van de redactie 
van ,,de Nederlander”  een bijdrage 
aan de discussie over de partij
politieke ontwikkelingen van van- 
daag-aan-de-dag.

Toekomst zie ik in Nederland voor één 
politieke partij, die in de Bijbel haar 
basis vindend, een expliciete voorhoede- 
partij wil zijn. Een partij van de soli
dariteit.
Een belangrijk deel van haar werkpro
gram is al geschreven en is te vinden 
in de nota van de Contactraad ,,Op weg 
naar een verantwoordelijke maatschap
pij” , een politieke strategie voor de 
zeventiger jaren. Aangezien ieder Unie
lid deze nota in de bus heeft gehad, 
mag ik de inhoud bekend veronderstel
len.
Het topkader van de drie christen-demo- 
cratische partijen (ARP, CHU en KVP) 
heeft hier aan meegewerkt. Het is een 
indringend werkstuk, waarvan de teneur 
de zorg om en de verantwoordelijkheid 
voor de mens en de maatschappij nu èn 
in de nabije toekomst is. Wie aan chris
telijke politiek wil doen, kan om deze 
nota niet heen.

Evengoed zijn er wel mensen, die deze 
nota links laten liggen en zich behoudend 
blijven opstellen, die öf het uitgangspunt 
te mager vinden öf helemaal niets van 
vernieuwing moeten hebben en zich dan 
ook nog wel ’ns beroepen op Groen, Kuyper 
of Lobman.

GRENSSITUATIE VRAAGT
ANTWOORDEN

Een beroep op onze klassieken, die een 
halve eeuw en langer zijn gestorven, acht 
ik voor de situatie waarin wij verkeren 
vruchteloos en zal ook weinig baten. Wij 
staan in een gans andere grenssituatie. 
Wij moeten nu zelf een eigen spoor trek
ken. Het zou luiheid en gemakzucht zijn 
de antwoorden op hedendaagse vragen bij 
de gestorvenen te willen halen. Het is de 
toekomst, die ons uitdaagt de marsroute 
uit te zetten en desnoods wegen te banen 
of te kappen. Dat doe je doorgaans niet 
achterste-voren!

Trouwens de geschiedenis zal leren, dat 
wij nu ook onze grote mannen hebben: 
Steenkamp, Goudzwaard, Bleumink. Ik 
noem er van elke club maar één. En heel 
typisch er is geen theoloog bij en geen 
politicoloog, neen het zijn twee economen 
en een bio-chemicus. Dat geeft, vind ik, 
wel te denken.

BASIS MAG GEEN
COMPROMIS ZIJN

Nu nog iets over de basis. Ik moet eerlijk 
zeggen, dat ik niet kan roemen over de 
passage in de nota waarin het Evangelie 
als inspiratiebron wordt geïntroduceerd. 
In hoofdstuk VI over het karakter van de 
nieuwe organisatie tref ik deze alinea 
aan: ,,Onze nieuwe politieke organisatie 
wil haar bijdrage leveren, waarbij het 
Evangelie een uitdaging, een opgave en 
een gave tegelijk is: een uitdaging, die 
een antwoord vraagt ook in de politiek; 
een opgave, die een bijzonder licht werpt 
op ons leven en onze samenleving en 
zijn absolute eisen stelt; een gave, 
waarin de vitaminen en de moed kunnen 
worden gevonden om te bouwen aan nieuwe 
maatschappelijke verhoudingen. Het Evan
gelie is daarbij uniek maar het is niet 
exclusief, d.w.z. het is niet ons bezit, 
wij mogen het niet monopoliseren. Het is 
geen landkaart, maar het is veeleer een 
kompas dat de richting aanraadt. Voor 
mij zelf acht ik dit een verwerpelijke 
reductie van het Evangelie. Met alle 
waardering overigens voor de samen
stellers, hebben wij op dit kardinale punt 
het Evangelie m.i. geminimaliseerd tot 
acceptabele leefregel van het anonieme

!christendom, waartoe een ieder schijnt 
te behoren, die het goed bedoelt met zich 
zelf en de rest en dat is inderdaad vrij
wel iedereen (Rothuizen).

Deze basisformule is mij te objectief, te 
vrijblijvend om niet te zeggen: vrijzinnig, 

izodat humanisten er mee over weg kunnen 
en daarom er minder moeite mee zullen 
hebben. Waar dat toe leiden kan is te 
lezen in het manifest van de Aktiegroep 
Nieuwe Partij, waar het Evangelie is ver
wisseld voor een filosofie, in welks per
spectief de doeleinden van de nieuwe 
partij moeten staan. Het christelijk denken 
wordt verkruimeld tot een basisvitaliteit.

Als het Evangelie van onze Heer Jezus 
Christus zo vliesdun gemaakt wordt, als 
het bij wijze van spreken is teruggebracht 
tot een vitamine, een preparaat - dat je 
wel of niet nemen kunt - vind ik dat géén 
basis van een nieuwe, christelijke partij. 
Dan kan ik direct wel naar de Partij van 
de Arbeid of de VVD overstappen.

Een werkelijk christelijk geïnspireerde 
voorhoede partij zal in haar beginsel
verklaring meer body moeten geven aan 
de belijdenis van het Bijbelse getuigenis 
van Gods beloften en geboden. Het Bijbelse 
getuigenis is n.1. niet voor de engelen 
geschreven, maar voor zondige mensen, 
die weten van oordeel en genade en geloven 
mogen in verzoening en overwinning, op 
weg naar het Koninkrijk Gods.

DE CHU MODEL VOOR 
EEN OPEN PARTIJ

Qe basisformule is kennelijk een com
promis.
Ik vind dat de verst mogelijke tegemoet
komendheid op weg naar een z.g. open 
partij, die vanuit de KVP wordt voorge
staan. Aan een open partij met een zo 
minimale christelijke betekenis in haar 
uitgangspunt is naar mijn mening als 
alternatieve (confessionele) géén behoefte. 
Zij hoeft er althans van mij niet te komen.

Een christelijk geïnspireerde volkspartij 
dient in haar handel en wandel evident 
duidelijk te zijn, doch niet minder in haar 
beleden beginselen. Ik stel de vraag: is 
het nieuwe beginselprogram vandeChris- 
telijk-Historische Unie, die toch al bijna 
65 jaar een open partij was, niet te aan
vaarden als uitgangspunt van de ene nieuwe 
fartij? Mij dunkt dat die vraag het over
wegen waard is! Dan zou de Unie ander
maal een brugfunctie vervullen.

Wie het in zijn politiek van de zeventiger 
jaren qua beginsel beslist met minder 
doen wil, die kan dat naar mijn mening 
niet in een christelijk geïnspireerde partij 
doen.

Er zal dus gekozen moeten worden.

Voorlopig zie ik de ontwikkeling op het 
partij-politieke erf ten onzent zo, dat bij 
uitkristallisatie van het proces over enige 
tijd (5 a 6 jaar?) er drie groepen zijn 
ontstaan met daarnaast enige onbeduidende 
snippers (CPN, SGP, GPV). Symbolisch 
aangeduid zie ik voor me twee concen
trische cirkels, waarvan de kleinste (het 
centrum) de door mij beoogde christelijk 
geïnspireerde volkspartij wordt opgevuld. 
De overblijvende ruimte wordt opgedeeld 
voor een conservatieve groep o.l.v. Wiegel 
en een socialistische groep o.l.v. Van der 
Louw.
Niemand zal ontkennen, dat wij thans in 
de Unie voor de noodzaak staan om te 
kiezen. Bij de huidige stand van zaken op 
het staatkundig terrein (de grote vraag
stukken zijn overbekend) is een her- 
opstelling mee op basis van ons voorname 
uitgangspunt geboden. Waar de band tussen 
geloof en politiek, kerk en partij steeds 
minder op traditionele wijze wordt er
varen, moeten wij komen tot een frisse, 
nieuwe partij los van van oudsher gevoelde 
bindingen met doctrines, sfeer, mentali
teit, kerk of godsdienst.

De noodzaak daartoe wordt momenteel in 
de KVP even hard gevoeld als in de CHU. 
De ARP als de minst open partij van de 
drie en in relatie daarmee nog het meest 
hecht door godsdienst, groepsverbonden- 
heid en .organisatie, staat in het geheel 
niet te popelen voor de open partij en hecht 
nog zeer aan de eigen identiteit. Doch ook 
die identiteit is een vergankelijke zaak

er. ik vrees dat de ARP het daarom zo 
houdt op de eigen identiteit (als wapen
spreuk, de mensen er op aanspreekt) 
omdat ze bang is anders spoedig te zullen 
nivelleren in een groter verband.

Als ideaal staat mij daarom voor ogen één 
christelijk geïnspireerde volkspartij ge
vormd door mensen, die het beginselpro
gram - wathetonzekanzijn - onderschrij
ven en die uit alle mogelijke bestaande 
politieke partijen mogen en kunnen komen. 
Voorwaarde echter moet daarbij minstens 
zijn dat de ARP, de KVP en de CHU,zich 
gelijktijdig opheffen. Dat zou ik een werke
lijk  nieuwe opstelling vinden. De nieuwe 
.partij kan een brugfunctie vervullen in de 
jpolitieke stellingen van ons land. In haar 
! banier kan ze bewaren wat waardevol was 
uit het verleden, maar zich toch primair 

i richten in haar doelstelling op de mensen 
van morgen en dat krachtens een Bijbelse 
roeping en opdracht.
Waar de christen-democratische partijen 
al zo geruime tijd hebben samengewerkt 
(de Achttien en de Contactraad bijv.) om 
tot een eigentijdse structuur van christe
lijk politieke partijvorming in dit land te 
komen, acht ik het niet aan te bevelen, om 
niet te zeggen: in-acceptabel, als één van

Christelijke partij 

en Christelijke 

organisatie 

zijn zinvol

■

Drs. D. F. v. d. Mei

Naar de overtuiging van het chris- 
telijk-historische Tweede-Kamer- 
lid drs. D. F. van der Mei zijn een 
christelijke partij en een christe
lijke maatschappelijke organisatie 
in de huidige tijd nog zinVol. Hij 
heeft van zijn overtuiging blijk ge
geven in zijn jaarrede, die hij on
langs uitsprak als voorzitter van de 
Christelijke Bond van Ondernemers 
in de Binnenvaart.

In die jaarrede ging drs. Van der 
Mei uitvoerig in op allerlei tech
nische problemen, met name op 
structuurverbeterende maatregelen 
waartoe hij ook het onderwijs reken
de. „A ls  christelijke organisatie 
moeten wij uiteraard die vraagstuk
ken aanpakken. Wij zien de nood
zaak daartoe levensgroot voor ons,”  
'aldus drs. Van der Mei.
Hij zei te menen, dat een beperking 
van de aanpak tot de zuiver techni
sche zaken een te enge opvatting 
van de taak van de Christelijke 
Bond, die een christelijke organi
satie is, zou zijn. Drs. Van der 
Mei legde op het christelijke-orga- 
nisatie-zijn de nadruk, ook al be
sefte hij dat in de tegenwoordige 
tijd de christelijke organisaties een 
moeilijk en sterk aangevochten be
staan leiden.

,,Dit is niet zo verwonderlijk, 
indien we een a&emende betekenis 
van het christelijk geloof op alle

de partners geen component zou worden 
in het nieuwe geheel.
In de variant KVP plus CHU zie ik in het 
geheel geen heil. De ARP zal het echter 
dan nog zo’n 10 jaar alleen staande houden 
mede door de toeloop van mensen uit de 
CHU die een ,,veilig”  heenkomen hebben 
gezocht.

|De variant KVP plus ARP acht ik niet reëel 
en dus uitgesloten, in welke situatie er 
bovendien voor een afzonderlijke CHU 
niets meer te hopen is: de laatsten der 
rechtvaardigen verspreiden zich over 
(KVP + ARP), VVD, PvdA, SGP, of worden 
politiek dakloos.
De laatste variant ARP + CHU is - indien 
de nieuwe partij niet (gauw) komt ,,the 
second best” , doch uitstel van executie! 
De KVP lost in dit geval mee geleidelijk 
op, zodat beide groepen - van ongeveer 
gelijke sterkte - eikaars bondgenoten 
worden in een tamme oppositie.

Ik hoop, dat al deze belangrijke dingen 
spoedig in alle geledingen van de Unie 
met name op het grondvlak, goed worden 
doorgesproken. De nota van de Contact
raad zweeft helaas nog wat om de top 
van de partij. Het moet snel gebeuren.

Mr. Sj. H. Scheenstra

terreinen moeten waarnemen. In 
zo’n tijd komt, sterker dan ooit m is
schien, de vraag op of een christe
lijke partij en een christelijke maat
schappelijke organisatie nog zin
volle zaken zijn. Naar mijn vaste 
overtuiging is dat wel het geval,”  zei 
drs. Van der Mei.

FUNDAMENT

Nu geconstateerd moet worden, dat 
voor velen de betekenis van het 
christelijk geloof verminderd is, is 
het volgens drs. Van der Mei nood
zakelijk, dat er organisaties zijn die 
de fundamentele betekenis van het 
christelijk geloof voor het totale 
leven van de mens willen aangeven. 
,,Het is noodzakelijk, dat er organi
saties zijn, die dit duidelijk willen 
maken door er steeds opnieuw op 
te wijzen, dat het ook in de materië
le belangenbehartiging uiteindelijk 
moet gaan om de relatie van de 
mens tot God. In die zin behoort 
materiële belangenbehartiging ge
relativeerd te worden,”  aldus drs. 
Van der Mei. Hij meent, dat mate
riële belangenbehartiging er dan 
een aparte dimensie bij krijgt. ,,Zij 
is dan op een hele bepaalde wijze 
geen doel op zichzelf.”
Drs. Van der Mei constateerde in 
zijn jaarrede, dat de maatschappij 
hevig in beweging is. ,,Steeds op
nieuw zullen wij de vragen, die op 
ons afkomen, moeten willen door
denken. Ook de vraag naar de zin 
van een christelijke organisatie. Een 
christelijke organisatie, is in deze 
tijd - waarin ondanks de stijgende 
welvaart het mens-zijn vaak in de 
verdrukking komt - een zeer zinvol
le zaak.”

ANTWOORD

In zijn jaarrede vroeg drs. Van der 
Mei zich af, wat de kenmerken van 
een christelijke organisatie in deze 
tijd zijn. Hij zei, dat hij in het kerst
nummer van ,,Het Schippersblad”  
een duidelijk antwoord had gevon
den.
In dat blad stond: „,We zoeken op
nieuw naar de C van Christus in 
alles - in ons leVen, in ons samen
leven, in ons christelijk onderwijs, 
ook in onze eigen christelijke orga
nisatie ___ De C van onze chris
telijke organisatie vraagt om meer 
dan Zondaghouder te zijn” .
Met deze woorden is drs. Van der 
Mei het eens. ,,Dit geheel brengt 
met zich een andere benaderings
wijze van vele vragen dan vroeger 
werd gekozen. Dat houdt in dat het 
een christelijke organisatie in toe
nemende mate moet interesseren 
hoe het de mens in de samenleving 
vergaat.”

H. Lokkerbol.
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„Natuur en milieu"

1972 jaar van grote ac tiv ite it
De Stichting Natuur en Milieu, het vorig 
jaar opgerichte samenwerkingsverband 
van de vier landelijke organisaties op het 
gebied van natuurbehoud en milieubeheer, 
heeft in dat jaar een groot aantal acties 
ondernomen tegen de vele en ernstige 
vormen van bedreiging waaraan milieu, 
natuur en landschap in ons land blootstaan. 
Bij deze acties staat steeds een positieve 
benadering voorop, d.w.z. dat - indien 
mogelijk - alternatieve oplossingen wor
den voorgesteld.

Als belangrijk feit in 1972 wordt gezien 
het op initiatief van ,,Natuur en Milieu”  
tot stand komen van de provinciale milieu
federaties: bundelingen van organisaties 
en actiegroepen per provincie. Door het 
aldus opgebouwde netwerk van landelijke, 
provinciale en plaatselijke groeperingen 
vindt een intensieve ,.bewaking”  van het 
milieu plaats en kunnen acties snel en 
gecoördineerd worden uitgevoerd.

Het werkterrein van 
bestaat voorts uit:

.Natuur en Milieu”

- Het optreden als gesprekspartner van 
de overheid. In vele adviescolleges van 
rijks- en provinciale overheden ver
dedigt de Stichting de belangen van 
natuur en milieu; voorontwerpen van 
wetten en verordeningen worden ge
toetst; de grote deskundige achterban 
staat hierbij borg vgor een juiste stand
puntbepaling.

- het verzorgen van een documentatie- 
en informatiecentrum, dat aan iedereen 
inlichtingen verstrekt over de weten
schappelijke achtergronden van natuur
behoud en milieubéheer en over de 
mogelijkheden tot actieve milieuzorg.

- Het stimuleren van de gedachtenvor
ming over actuele vraagstukken, o.a. 
door het instellen van werkgroepen van 
specialisten of door het organiseren 
van bijeenkomsten. In 1972 werd veel 
aandacht besteed aan het behoud van 
waardevolle cultuurlandschappen (o.a. 
door instelling van nationale land
schapsparken); voorts werd een sympo
sium gehouden over economie en milieu
beheer.

- Het mobiliseren van de publieke opinie,
o.a. via de tijdschriften ,,Natuur en 
landschap”  (oplage 11.000 ex.) en 
,,Mededelingen van het Centrum Milieu
zorg”  (oplage 4000 ex.), via persbe
richten, contacten met pers, radio en 
televisie en door publikaties in de 
reeks ,.Natuur en Milieu” , onlangs’ 
gestart met het boekje ,,Bio-industrie, 
Augiasstal in milieu en landschap” . 
Alle publikaties worden op grote schaal 
gratis verspreid onder de meest be
trokken overheidsinstanties en -func
tionarissen alsmede de milieufederaties 
en actiegroepen.

Het werk van de Stichting Natuur en 
Milieu wordt financieel mogelijk gemaakt 
door de leden en donateurs van de vier 
organisaties en door subsidies van de 
Ministeries van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk en van Volksge
zondheid en Milieuhygiëne.

Uit de scala van activiteiten die door 
, .Natuur en Milieu” , veelal in samen
werking met provinciale milieufederaties 
of plaatselijke groeperingen, in 1972 wer
den ondernomen volgt hieronder een 
bloemlezing.

VELE ACTIVITEITEN

WADDENGEBIED
Gasboringen Ameland. Dringend beroep 

op gemeenteraad geen medewerking 
te verlenen aan exploitatie van rela
tief kleine aardgasbel ten koste van 
natuurschoon.

Indijking kwelders Dollard. Verzoek 
aan regering alsnog te kiezen voor 
verbetering afwatering Oost-Gronin- 
gen door gemaal bij Nieuwe Staten
zijl in plaats van kanaal door buiten
dijkse natuurgebieden. Door minister 
Udink tot heroverweging besloten. 

Autorally Texel. Krachtig protest bij 
gemeentebestuur. Lawaaifestijn ging 
niet door.

Inpoldering Balgzand. In kader van voor
bereiding streekplan gepleit voor be
houd van dit vitale onderdeel van de 
Waddenzee.

GRONINGEN
Provinciale weg Reitdiepdal. Alterna

tief tracé bepleit om uniek land
schapsbeeld te sparen. Door provin
ciaal bestuur gehonoreerd.

FRIESLAND
Magnesiumwinning Westergo. Gedepu

teerde Staten gewezen op totaal ont
breken van informatie over belasting 
van milieu, zódat concessieverlening; 
,,sprong in het duister”  zou zijn. 
Voorlopig van de baan. ‘

Recreatieproject Wyldemerk. Bezwaren 
ingediend tegen aantasting karakter 
Gaasterland.

DRENTHE
Streekplan Noord-Drenthe. Voorstel uit

gewerkt voor betere uitgangspunten 
t.a.v. milieubeheer.

Ruilverkavelingen Rolde en Anloo. Bè-
zwaar gemaakt tegen aantasting na
tuurlijke elementen, w.o. beekdal.

OVERIJSSEL
Provinciale weg Twickel. Grote actie 

tegen dreigende aantasting landgoed 
door aanleg S-23. Alternatieve oplos
sing door Provinciale Staten aan
vaard.

Ruilverkaveling Mastenbroek. Intensief 
overleg met Cultuurtechnische Dienst 
over behoud ganzen- en weidevogel- 
terreinen.

Munitieschepen Zwarte Meer. Bezwaar 
gemaakt tegen aanwezigheid in 
natuurgebied; opslag in depots te 
land (bv. IJsselmeerpolders) voor
gesteld.

Opheffing Diepenveen. Beroep op parle
ment uit te spreken dat uitbreiding 
Deventer noch in RandenochinSteen- 
brugge, beide landschappelijk van be
lang, mag plaatsvinden.

GELDERLAND
Infiltratie Veluwe. In commissoriaal 

overleg bepleit (drink)watervraagstuk 
op te lossen door voorkoming ver
spilling (o.a. hergebruik in industrie), 
ontwikkeling ontzoutingstechniek en 
aanleg spaarbekken in IJsselmeer, 
opdat Veluwe hiervoor niet behoeft 
te worden gebruikt.

Winterswijkse en Barneveldse beken.
Acties en overleg om laatste natuur
lijke beeklopen integraal te behouden.

Waalbocht Ooijpolder. Actie tegen af
snijding dwars door natuurgebied; 
verkeersgeleiding als alternatief be
pleit.

Dijkverzwaringen. Overleg om uniek 
en karakteristiek landschap van grote 
rivieren zoveel mogelijk intact te 
laten.

Maas-Waalcentrale. In commissoriaal 
overleg gewezen op landschappelijke 
en milieuhygiënische consequenties 
van grote elektrische centrale bij 
Alem; gepleit voor beperking elek
triciteitsverbruik en aanvulling van 
Noordbrabantse energiebehoefte door 
buurprovincies.

UTRECHT
Verbetering Eem en Valleikanaal. Voor-i 

stel aan Gedeputeerde Staten ter be
perking Van schade aan natuur en 
landschap.

Hoogbouw Nieuwegein. Acties tegen aan
leg S-6 en S-8, die versnippering 
van natuurwetenschappelijk en cul
tuurhistorisch belangwekkende land
schappen zouden veroorzaken.

Aantasting Loosdrechtse Plassen. Her
haald indienen van bezwaren tegen 
sluipende aantasting van natuur en 
landschap door o.a. wilde recreatie 
en klandestiene vuilstorten.

NOORD-HOLLAND
Diepe ondergrondse lozing van afval.

Verzoek aan Gedeputeerde Staten aan
vragen voor vergunning af te wijzen 
wegens ontbreken van elk inzicht in 
mogelijke consequenties.

IJsselmeerboringen. Steun aan kort ge
ding tegen afgifte exploratievergun- 
ning volgens volstrekt verouderde 
procedure. Eis door rechtbank af
gewezen.

Gasboring Pirolavlak. Langdurige actie 
van vnl. plaatselijke groeperingen 
tegen aantasting duingebied. Gemeen
tebesturen van Bergen en Schoorl 
hebben minister van Economische 

'Zaken tot dusverre kunnen weerstaan.

ZUID-HOLLAND
Rijks- en provinciale wegen. Langdurige 

actie en intensief overleg leidden tot 
afzien van aanleg Duinweg en Leidse 
Baan en uitstel van beslissing rijks
weg 3. Dit bracht fundamentele be
zinning over verkeers- en vervoers
beleid op gang.

Leidingen op Voorne. Bezwaren tegen 
aanleg van hoogspanningslijnen en 
pijpleidingen door open landschap; 
tracering via industriegebied Rozen
burg bepleit.

Bungalowdorp Numansdorp. Protest te-; 
gen verlening van zgn. art. 19-ver- 
gunning voor bouw van 200 vakantie
bungalows in kwetsbaar landschap 
aan Hollands Diep.

ZEELAND
Afsluiting Oosterschelde. Pleidooi bij 

regering en parlement om door onaf
hankelijke instituten met spoed on
derzoek te laten instellen naar gevol
gen van deze ingreep voor natuurlijk 
milieu.

Ruilverkaveling De Poel. Overleg met 
Cultuurtechnische Dienst omvanheg- 
genlandschap groter gedeelte te hand
haven dan waarmee destijds genoegen 
moest worden genomen.

Zandwinning in VeerseM eerenW ester- 
schelde. Bezwaren ingediend tegen 
enkele projecten wegens te verwach
ten nadelige invloed op natuurlijk 
milieu. Ten dele door Rijkswater
staat gehonoreerd.

NOORD-BRABANT
Rijks- en provinciale wegen. Ter voor

koming van aantasting Strabrechtse 
Heide alternatieve tracés voor E-9 
voorgesteld; acties tegen verlegging 
provinciale wegen Breda-Chaam en 
Heeswijk-Dinther.

Economische Hogeschool Tilburg. Drin
gend beroep op gemeentebestuur af te 
zien van opoffering bosgebied De 
Oude Warande.

Vliegveld Welschap. Naar aanleiding 
van dit omstreden plan (geluidsover^ 
last in Kempen) parlement verzocht 
kwestie van grote en kleine vlieg
velden in landelijk verband te beoor
delen.

LIMBURG
Nationaal landschapspark Mergelland.

Vertaling van algemeen levende ge
dachten tot concrete planologische 
richtlijnen in streekplan Zuid-Lim- 
burg.

Reconstructie toeristenweg. Na ravage 
bij Mheer overleg om elders minder 
ingrijpend te werk te gaan.

Bebouwing Gulpenerberg. Bezwaren in
gediend tegen villabouw op hellingen.

Minister mr.
C. van Veen:

STUDENTEN

MOETEN

BETALEN
,,Het is volstrekt onaanvaardbaar dat 
groepen studenten gebruik maken van 
onderwijsvoorzieningen en andere diensten 
van de universiteiten en hogescholen 
zonder dat zij voldoen aan de wettelijke 
verplichting tot inschrijving en de daarbij 
behorende betaling van de verschuldigde 
bijdrage in de kosten van die voorzienin
gen en diensten.”  Dit heeft de christelijk- 
historische minister mr. C. van Veen 
(onderwijs en wetenschappen) geschreven 
aan de colleges van bestuur van de in
stellingen van wetenschappelijk onderwijs. 
De brief van de bewindsman is een schrif
telijke bevestiging van datgene wat bij 
het laatste overleg tussen de minister 
en de vertegenwoordigers van de univer
siteiten en hogescholen is besproken. 
Daarnaast geeft de bewindsman in zijn 
brief een uitwerking van de richtlijnen die 
door de colleges van bestuur in achtmoe- 
ten worden genomen.

Minister C. van Veen.

Minister Van Veen noemt het een ,,ver
heugend feit dat een zeer groot deel van 
de studènten het college- en inschrijvings
geld heeft betaald.”  Maar, zo schrijft 
hij, daarnaast moet worden geconsta
teerd dat vele honderden tot dusver niet 
aan deze verplichting hebben voldaan. 
,,De colleges van bestuur kunnen niet 
berusten in deze situatie, aldus de mi
nister. ,,Ik moet u daarom nogmaals wij
zen op uw wettelijke plicht om voorzover 
dat nog niet gedaan is, thans zonder ver
der uitstel de nodige maatregelen te

WAARSCHUWING

De niet-betalers zullen uiterlijk rond 
15 februari worden gemaand het college
geld binnen veertien dagen te betalen en 
zich te laten inschrijven. Wie geen gevolg 
geeft aan de aanmaning zal de toegang 
tot de universiteit of hogeschool worden 
ontzegd. Dit betekent dat personen die 
weigerachtig blijven geen aanspraak meer 
kunnen maken op de onderwijsvoorzienin
gen en andere administratieve diensten 
van de universiteiten waarvoor het inge- 
schreven-zijn als student voorwaarde is. 
,,Daarbij moet duidelijk worden gewaar
schuwd dat in alle gevallen, waarin dit 
betekent dat practicumbriefjes e.d. niet 
zullen worden verkregen als gevolg daar
van ook geen tentamens en examens ter 
afsluiting van de desbetreffende fase van 
het onderwijsprogramma zullen mogen 
worden afgelegd.”
Uiterlijk op 1 maart moet aan de niet- 
betalers formeel de toegang tot de uni
versiteit of hogeschool worden ontzegd 
met ingang van 10 maart.
Het college van bestuur, aldus de minis
ter, dient ervoor te zorgen dat via interne 
instructies de namen van deze personen 
uit de administraties worden verwijderd. 
In februari dienen alle docenten en andere 
personeelsleden die daarvoor in aanmer
king komen een schriftelijke instructie 
te krijgen waarin met nadruk wordt gewe
zen op het feit dat zij niet bevoegd zijn 
onderwijs te geven aan degenen aan wie 
de toegang tot de universiteit of hoge
school ontzegd is.

BESTUDERING

Na de opsomming van maatregelen geeft 
de minister in zijn brief een overzicht 
van datgene wat hij van zijn kant zal doen 
om te komen tot een verbetering van de 
wettelijke regeling van de inschrijving en 
de betaling van inschrijvingsgeld, college
geld en examengeld. Over studiefinancie
ring met leningen, bestemd voor studen
ten die onafhankelijk van hun ouders 
wensen te studeren en geen bursaal zijn, 
schrijft de minister dat op het departe
ment reeds een begin gemaakt is met de 
bestudering van deze problematiek. 
Minister Van Veen wil met de verstrek
king ervan het komend cursusjaar een 
begin maken.
Ten aanzien van gespreide betaling van 
het collegegeld is de minister bereid, 
met ingang van het cursusjaar ’73-’74 
de gespreide betaling formeel mogelijk 
te maken. De minister denkt aan een 
betaling van het collegegeld in twee ter
mijnen, waarvan de eerste vervalt bp 
1 september en de tweede bijvoorbeeld 
op 1 februari. Het inschrijvingsgeld zal 
in zijn geheel op 1 september moeten 
worden betaald.
Over het examengeld zegt de minister 
dat hij tot de conclusie is gekomen dat 
het wenselijk is de verhoging voor de 
ingeschreven studenten terug te nemen.
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De redactie van „de Nederlander”  be
houdt zich het recht voor te lange inge- 
izonden stukken te bekorten.

iVoor uw 
★  
★  
★

★
★

Dieselolie, Benzine, Petroleum, 
Kolen, Huisbrandolie, 
Tartk-transporten 
Butaan en Propaangas 
Ca'mpingflessen vullen 
Container-vuilafvoer

„DE KLOK” Handelsmii. N.V.
WEST-VARKENOORDSEWEG 470 
ROTTERDAM-24 - Telefoon 190200 
Telefoon 325011 afdeling containers

Evangelische

opdracht

Ais we de redactionele artikelen en de 
ingezonden stukken in ,,de Nederlander” ,- 
plus het rapport van de contactraad ,,Op 
weg naar een verantwoordelijke maat
schappij”  goed op ons laten inwerken, 
blijkt er eensgezindheid over de opvat
ting, dat we een andere koers moeten 
varen. De Amerikaans-kapitalistische 
koers van nu leidt naar de vernietiging 
van een menselijke samenleving.
Toch zijn er velen onder ons volk - al 
zijn ze ervan overtuigd dat het anders 
moet en zitten ze persoonlijk nog zo 
goed met veel werk, een goed salaris 
en een goed-renderend bedrijf - die er 
niet voor voelen zich voor vernieuwing 
in te zetten.
In het artikel in ,,de Nederlander”  van 
12 januari jongstleden ,,Wie niet kiest, 
wordt niet gekozen” , wordt duidelijk ge
steld, dat het gaat om de keuze tussen 
een verantwoordelijke maatschappij en 
ons eigen hachje. Het komt mij voor, 
dat in de publiciteit nog geen of weinig 
concrete wensen naar voren zijn gekomen, 
die prioriteit moeten verkrijgen in het 
persoonlijk handelen. In het rapport van 
de contactraad - deel IV - wordt het als 
basis-gegeven onder sub. 4 aangegeven.

In bescheidenheid willen we enkele punten 
noemen:
a. de ongebreidelde concurrentie dient 

een halt te worden toegeroepen,
b. bij sanering en ruilverkaveling van 

landbouwgronden moet vooral ruimte 
worden geschapen voor kleinere ge
zinsbedrijven,

c. de dienstplicht moet worden afgeschaft.

Zo zouden we door kunnen gaan met pro
blemen op te noemen, die we ons gehele 
leven als oprecht hebben ervaren. De 
oorzaak door de eeuwen heen is en blijft 
de persoonlijke machtswellust en het daar
bij negeren van de belangen van de mede
mens.
Liefde tot God en liefde tot het geld zijn 
nu eenmaal niet te combineren. Met ons 
geld, onze werkkracht en ons intellect 
God en de medemens te dienen is onze 
evangelische opdracht, ook en vooral in 
ons politieke leven.

Oosterbierum A. Stellingwerf

(van redactiewege bekort)

zeggen dat zij bij een voigende verkiezing 
GPV zullen stemmen. Ik ben het eens 
met de heer Koldewijn, als hij schrijft: 
,,Wanneer de bazuin een onzeker geluid 
laat horen, trekt niemand ten strijde” . 
Ik heb in de krant gelezen, welke Unie
leden allemaal het manifest van de actie
groep nieuwe partij onderschrijven. Waar 
gaat het met de Unie heen, hetgeen in 
het programma van die nieuwe partij staat, 
n.1. dat het christelijk denken een basis- 
vitaliteit is. Ik kan alleen maar zeggen: 
Unie, Unieraad, bestuur, wordt wakker. 
Laat uw stem horen, landelijk en in de 
plaatselijke afdelingen.

Voorburg D. L. Kwaakernaat

(van redactiewege bekort)

Recht zo 

die g a a t!

Aan het 

denken gezet

Het artikel ,,Quo Vadis Unie” , dat on
langs in ,,de Nederlander”  stond, heeft 
toch wel aan het denken gezet. Het is 
voor de kiezer,die tot de rechtse zijde 
behoort, inderdaad een groot probleem 
om zijn stem uit te brengen. Veel hangt 
er tegenwoordig af van de vraag hoe 
het beginsel in de verkiezingspropaganda 
gebracht wordt.
Tijdens de verkiezingscampagne zagen 
wij avond aan avond de kopstukken van 
ARP, VVD en PvdA op de tv. Maar wan
neer kwam er eens iemand van de CHU 
om de kiezers duidelijk te maken wat de 
heren Udink, Van Veen en Kruisinga 
gedaan hebben? De resultaten van de 
verkiezingsacties zijn duidelijk te merken 
in de verkiezingsuitslag.
Als men het beginsel, omschreven in het 
eerste artikel van het program van be
ginselen loslaat, dan kan men alleen 
verwachten dat de christelijke kiezer 
het nog eens probeert bij ARP of GPV. 
Er zijn inderdaad veel CH-kiezers, die

Hen, die met de zeevaart bekend zijn, 
zal deze kreet bekend in de oren klin
ken. Wanneer een gezagvoerder, de loods 
of de stuurman aan de roerganger een 
koersverandering opgeeft, zal deze het 
schip in de opgegeven richting doen 
draaien. Wanneer de gewenste koers be
reikt is, klinkt de kreet: ,,recht zo die 
gaat”  of in de Marine ,,houden zo” , 
hetgeen voor de roerganger de opdracht 
inhoudt tot nader orde de, op dat moment 
voorliggende koers, te blijven sturen. 
Deze te sturen koers is momenteel voor 
ons ook een probleem, dat reeds vele 
pennen in beweging heeft gebracht. Ook 
de mijne.

Wanneer men iets schrijft, dan vraagt- 
men zichzelf onwillekeurig wel eens af: 
waarom doe je dat eigenlijk? Daar zijn 
duidelijk twee redenen voor op te som
men. In de eerste plaats bevredigt men 
een soort dadendrang. Men maakt zich 
zorgen, men ziet dat er iets misgaat, 
en men wil daar iets aan doen. Dan grijpt 
men de pen en schrijft een artikel om . . .   ̂
ja waarom? Om anderen te alarmeren; 
want dat is de tweede reden, men wil 
iets aan anderen mededelen om zo dis
cussie uit te lokken en zijn mening ingang 
te doen vinden.

in hoeverre dat lukt, blijft vaak een vraag. 
Hoeveel mensen lezen zo ’n artikel en 
nemen de moeite de inhoud en de bood
schap, die er in is vervat tot zich te laten 
doordringen? Soms ziet men een reactie 
of wordt men opgebeld en dan smaakt 
men de voldoening contact tot stand te 
hebben gebracht. Maar soms ook merkt 
men, dat er onzorgvuldig gelezen wordt 
'en dat de boodschap verkeerd is overge
komen. Dit overkwam mij, toen ik het 
artikel ,,Wie niet kiest, wordt niet geko
zen” , van dr. E. Bleumink las, in het 
nummer van 12 januari. Hier staat nl. 
te lezen: terwijl de Koldewijn zegt dat 
veel belangrijken is, dat de Unie zelf een 
koers uitzet” . En dit wordt dan - althans 
zo begrijp ik dr. Bleumink - gesteld tegen
over uitlatingen van andere met name 
genoemde Unie-leden, die een samenwer
king met ARP en KVP vodrstaan. In het 
artikel van mijn hand in het nummer van 
5 januari, waarop bovenstaande uitlating 
baseert, staat echter als laatste alinea: 
,,In de aanhef van dit artikel is reeds ge
steld, dat het idee van een gemeenschap
pelijke christelijke partij wat op de achter
grond is geraakt. Wij hebben daardoor 
wat meer tijd om ons op de te - sturen - 
koers te bezinnen. Want bezinnen moeten 
we ons wel zeer zorgvuldig, omdat de 
koers, die straks gezamenlijk wordt uit
gezet, onze toekomst bepalen zal.”

jlk onderstreep voor de duidelijkheid thans 
jde woorden ,,gezamenlijkwordtuitgezet” , 
die geheel passen in.de geest van mijn 
artikel. Ik ben volstrekt niet tegen een 
gezamenlijk optrekken der confessionele 
partijen, wat ook ik als een noodzaak zie. 
Waarover ik mij zorgen maakte, was de 
gemeenschappelijke koers, die men 
idreigde in te slaan op grond van de Nota 
Contactraad. Voor een goed begrip zij 
hier nog vermeld, dat mijn artikel in eerste 
opzet reeds in de zomer van 1972 geschre
ven werd en aangeboden aan de Nederlan
der doch toen - vóór de verkiezing - als 
niet opportuun werd afgewezen. Na enig 
iorawerken heb ik het op 4 december op
nieuw aangeboden en werd het tenslotte 
opgenomen.

'Daarom stel ik er wel prijs op goed be
grepen te worden. Gelukkig is de PvdA 
dermate grof geweest in haar optreden 
tegen ons, dat de liefde voor een samen
gaan met deze partij en de daaruit voort
komende buigingen naar links, die duide
lijk de Nota Contactraad ontsieren, nu 
wel bekoeld zal zijn. Het is dan ook mijn 
oprechte hoop, dat alles wat aan deze 
neigingen herinnert uit de gespreksbasis 
voor het opstellen van een gezamelijk 
program verdwijnt.

Veel beter dan aangenaam zijn voor een 
partij en groep, die tot geen enkele 
concessie bereid is en in plaats van het 
landsbelang te willen dienen, alleen maar 
het eigen enge partijbelang voorstaat, is 
het, aansluiting te zoeken bij hen, die 
proberen de uitgangspunten van de confes
sionele politiek zó zuiver mogelijk te be
waren.

Tegenover de bewondering, die van som
mige zijden voor een man als De Gaay 
Fortman, voorman van de PPR, in dit 
blad wordt geuit - voor mij een volstrekt 
onbegrijpelijke zaak - zou ik mijn waar
dering willen uitspreken voor het stuk 
,,De weg uit de chaos” , het verkiezings
manifest 1972 van het GPV. Wanneer 
men deze boodschap leest, kan men zich 
er alleen maar voor schamen, dat de CHU 
in 1972 blijkbaar niet in staat is geweest 
op een zo duidelijke en principiële wijze 
stelling te nemen. Ik ben en blijf de 
mening toegedaan, dat alleen een samen
gaan onder een duidelijk evangelisch vaan
del met als programpunten, dat wat het 
landsbelang eist: versterking der defensie, 
inflatiebestrijding, geestelijke gezondma
king (terugkeer naar gezonde morele 
maatstaven) beveiliging van leven en goed 
door versterking van het wettige gezag, 
ons uitgangspunt kan zijn.
Het is slechts een greep uit vele onder
werpen, maar ik vind deze belangrijken 
dan het geroep om nog meer materiële 
welvaart in een land, dat reeds tot de 
rijkste landen der wereld behoort met zijn 
typische problemen, die kenmerkend zijn 
voor een zeer hoog welvaartspeil.

Hiermede wil niet gezegd zijn - dit om te 
voorkomen, dat ik weer verkeerd begrepen 
word - dat andere zaken als onderwijs
vernieuwing, sociale verzekeringsuit- 
bouw, gezondheidszorg e.d. niet ook zeer 
belangrijk zijn, maar ik geloof, dat het 
toch zeker op de weg van een werkelijk 
evangelische partij ligt aan het morele 
en geestelijke welzijn van ons volk min
stens zoveel aandacht te besteden als aan 
nog verdere vergroting van ons materiële 
welzijn, het stokpaardje per excellence 
van onze collega’ s ter linkerzijde. 
Alvorens echter een gezamenlijk pro
gramma op te stellen - en daar heeft dr. 
Bleumink mij goed begrepen - dient men 
eerst goed te weten, wat men zelf wil, 
omdat men anders gevaar loopt zichzelf 
in de nieuwe constellatie niet meer te 
herkennen, daar men geen duidelijke eigen 
inbreng heeft gehad.

Een

constructieve

partij
Komt er nu eindelijk nog eens een tijdstip, 
dat de CHU als christelijke partij een 
,,constructieve partij”  blijkt te zijn? De 
CHU laat zich volgens mij nu alleen maar 
zien als een ,,meeloper” . Was het nodig 
dat men in de protestbetoging tegen,, Ame
rika”  zich weer eens van twee kanten 
liet zien? Was het niet beter geweest als 
de heer Tilanus met een ,,spandoek”  
voorop gelopen had, en wel met een doek 
met de woorden ,,Laten alle partijen 
die iets met de oorlog te maken hebben, 
hun menselijke capaciteiten zien, en sluit 
vrede” .

Het stuit mij tegen de borst dat de CHU 
nooit eens met haar mening voor de dag 
■komt, maar steeds probeert de klippen te 
omzeilen.
Als wij propaganda voeren, dat wij een 
constructieve partij zijn, moeten wij onze 
kiézers niet hevig teleurstellen, maar 
eindelijk iets gaan doen. Dan zullen de 
kiezers zeggen: kijk, er zit ook iets 
constructiefs in. Dan komt de tijd mis
schien niet, dat de CHU helemaal geen 
stemmen meer krijgt.

Meppel J. Inid

CHU-vootzitter 

kandidaat voor

commissaris 

in Gelderiand

Hengelo, A. Koldewijn.

Mr. O. W. A. baron van Verschuer

De voorzitter van de CHU, mr. O. W. A. 
van Verschuer, is door de Gelderse sta
tenfractie van zijn partij kandidaat gesteld 
voor de functie van commissaris der ko
ningin in de provincie Gelderland. Hij zou 
de opvolger moeten zijn van mr. H. W. 
Bloemers, die met pensioen gaat. De 
statenfractie heeft haar zienswijze maanT 
dag in een brief aan minister Geertsema 
(binnenlandse zaken) uiteen gezet.
Baron Van Verschuer is lid van het col
lege van gedeputeerde staten in Gel
derland.
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EEN NIEUW KIESSTELSEL?
CHU-fractievoorzitter Tilanus schreef in 
zijn eerste brief aan informateur dr. M. 
Ruppert, dat één van de onderwerpen voor 
een regeringsprogram de vernieuwing van 
de bestuursstructuur diende te zijn. 
Daarbij noemde de CH-fractie allereerst 
„Wijziging van het kiesstelsel volgens 
Cals/Donner, dan wel het gemengde Duitse 
systeem” .
Óp de achtergrond van deze wens willen 
wij in dit artikel nader ingaan, terwijl een 
aantal mogelijkheden verder wordt uit
gewerkt.

Reeds jarenlang zijn er discussies gaande 
over partijvernieuwing en wijzigingen van 
ons kiesstelsel. Hoewel er verschillende 
nieuwe partijen zijn opgericht en belang
rijke verschuivingen in de politiek plaats 
vonden, is er van een wezenlijke veran
dering nog geen sprake. Integendeel, de 
moeilijkheden die bij de huidige kabinets
formatie optreden, zijn mede een gevolg 
van het achterwege blijven van vernieuwin
gen, zowel van de partijen als van de 
stelsels.
Er is een veelheid van partijen, maar 
slechts enkele groepen overwegen een 
samengaan. Deze samenwerkende groe
peringen leveren geen meerderheid, ter
wijl de toegenomen polarisatie andere 
mogelijkheden van samenwerking schijnt 
uit te sluiten.
Een restant van kleine partijen vergroot 
voorts de onduidelijkheid. Hoe kan wijzi
ging van het kiesstelsel een deel van deze 
onduidelijkheid doorbreken? Verschil
lende mogelijkheden zijn in discussie.

KIESDREMPEL

Nog onlangs werd door de KVP gepleit 
voor het invoeren van een kiesdrempel 
van bijvoorbeeld drie zetels. In de huidige 
situatie zou dat betekenen dat partijen als 
GPV (2 zetels), PSP (2 zetels) en de 
RKPN (1 zetel) niet in de Tweede Kamer 
gekozen zouden zijn en het totaal aantal 
partijen in de Kamer hierdoor van 14 
naar 11 zou zijn teruggelopen. De rest- 
zetelverdeling zou winst hebben opgele
verd voor PvdA (2), KVP (2) en VVD (1). 
Aan de totale krachtenverhouding zou 
dus niet veel gewijzigd zijn, en met een 
totaal van elf partijen is evenmin te 
werken als met veertien in het parle
ment.
Een veel ingrijpender wijziging zou ont
staan als een toelatingsgrens van 5% ge
hanteerd zou worden, zoals het Duitse 
systeem in feite kent. Na de jongste ver
kiezingen zouden dan maar vier partijen 
zijn over gebleven (PvdA, KVP, VVD en 
ARP). Alle overige (inclusief de CHU) 
zouden de drempel niet gehaald hebben. 
Aannemende dat die kleinere partijen het 
toch geprobeerd hadden, en niet bij voor
baat tot samenwerking met anderen over
gegaan waren, dan zou het totaal van 44 
zetels dat die tien kleinere partijen nu 
met elkaar behaalden, als volgt op de 
vier grote partijen van invloed zijn ge
weest:
PvdA 43 + 17 = 60
VVD 22 + 10 = 32

KVP
ARP

27 + 12 = 39 
14+ 5=19

58

Als de drie progressieve en de drie Chris- 
ten-democratische partijen ieder eenblok 
gevormd hadden, zouden zij respectieve
lijk 67 en 57 zetels behaald hebben en de 
VVD dan 26. Misschien zouden andere 
kleine partijen eveneens in een eerder 
stadium onderdak gezocht hebben, zodat 
de verhoudingen daardoor veranderd wa
ren.
Drs. J. P. A. Gruyters, die bovenstaande 
cijfers publiceerde in Het Parool van 
3 januari ’ 73, concludeert hieruit dat de 
malaise van de Nederlandse politiek niet 
wordt opgelost door een kiesdrempel, 
omdat het confessionalisme op de wip 
blijft tussen progressieven en behou
denden. Nu lijkt het ons evident dat door 
verandering van een stelsel, niet een 
zodanige wijziging in het politieke krach

door Haly Tegelaar-Boonacker
tenveld mag worden aangebracht, dat een 
bestaande situatie (hoe hinderlijk 
misschien voor de tegenstanders) wordt 
weg-gemanipuleerd. Het gegeven van de 
Christen-democratische partijen is een 
feit, ondanks de uitgeoefénde drang tot 
polarisatie door anderen.
Voordeel van een kiesdrempel is in ieder 
geval wel, dat het aantal gekozen partijen 
wordt beperkt. Zei mr. A. F. Schepel 
niet onlangs bij zijn afscheid als griffier 
van de Tweede Kamer, dat de Kamer
debatten heel wat duidelijker en interes
santer zouden worden als er minder 
fracties zouden zijn?

VERBINDING KANDIDATENLIJSTEN

Een tweede mogelijkheid om samenwer
king van partijen te stimuleren is de 
invoering van een beperkt districten
stelsel, waarbij de evenredige vertegen
woordiging in een district gehandhaafd 
blijft.
Zo zou het toestaan van lijstverbindingen 
binnen een kieskring en het tegelijkertijd 
doorknippen van lijstverbindingen tussen 
de kieskringen, vooral kleine partijen 
noodzaken tot samenwerking met andere 
partijen, omdat zij anders geen zetel 
bemachtigen.
In het program dat de CHU in 1970 vast
stelde is ook deze voorkeur voor het 
kiezen van de volksvertegenwoordiging 
aangegeven.

In Hoofdstuk II A, paragraaf la is dit 
als volgt geformuleerd:

,,Een van de eisen, die aan een demo
cratie gesteld moet worden, is dat de 
stemmen van degenen die voor bepaalde 
beginselen en of politieke programma’s 
en personen hebben gekozen, ook zo 
goed mogelijk tot hun recht komen. 
Teneinde het democratisch functioneren 
van het staatsbestel te bevorderen, is 
het gewenst, dat de invloed van de 
kiezer zich zal kunnen uitstrekken tot 
het bereiken van een regeerbare meer
derheid. Om deze invloed te vergroten 
dient gestreefd te worden naar een 
stelsel van evenredige vertegenwoor
diging binnen een beperkt aantal dis
tricten, waarbij lijstverbindingen daar
binnen wel en daarbuiten niet zijn toe
gestaan” .

In het rapport van de CH-Commissie,,Dui
delijkheid” , dat aan de vaststelling van 
het program vooraf ging, wordt t.a.v. 
het genoemde stelsel aangevoerd:

,,Coalitievorming en concentratie wor
den gestimuleerd, waarbij ervan moet 
worden uitgegaan dat de coalities niet 
alleen stembuscoalities zullen zijn, 
maar tevens potentiële regeringscombi- 
naties. Dit laatste zou bijvoorbeeld 
kunnen worden bevorderd door voor te 
schrijven dat de samenwerkende par
tijen bij de Kiesraad een gemeenschap
pelijk actieprogram moeten deponeren. 
Door de hier genoemde hervormingen 
van het kiesrecht neemt de kans toe 
dat de stembusuitslag een regerings
meerderheid zal aanwijzen.”

Bij de beoordeling van het beperkte dis
trictenstelsel merkt de commissie ,,Dui
delijkheid”  voorts op:

,,Indien lijstverbindingen binnen het 
kiesdistrict worden toegestaan zal hier
aan als voorwaarde moeten worden 
verbonden, dat deze lijstverbindingen 
over het gehele land hetzelfde moeten 
zijn, omdat anders de politieke ondui
delijkheid in sterke mate in de hand 
wordt gewerkt.”

Als mogelijk nadeel noemde de commissie 
evenwel:

,,Het concentratieproces vindt echter 
vooral ten koste van de kleinere par
tijen plaats, waarbij dient te worden 
overwogen dat deze partijen weliswaar 
geen constructieve rol vermogen te 
spelen bij de regeringsvorming, maar 
dat anderzijds het afgrendelen van de 
toegang voor de nieuwkomers, die ple
gen klein te beginnen, tot verstarring 
kan leiden, terwijl ook de mogelijke 
uitschakeling van reeds in het parlement 
vertegenwoordigde groeperingen als een 
bezwaar kan worden aangemerkt.”

STAATSCOMMISSIE CALS/DONNER

Reeds in 1968 rapporteerde een Staats
commissie over de wenselijkheid van het 
aanbrengen van wijzigingen in de Kieswet. 
In deze commissie, onder voorzitterschap 
van de heren Cals en Donner, spraken de 
CH-leden De Pous en Scholten zich uit 
voor de indeling van het land in twaalf 
kiesgebieden, en voor de afschaffing van 
het verbod van lijstverbinding. Het is 
dus niet zo verwonderlijk dat thans dit 
punt opnieuw door de CHU genoemd wordt. 
Berekeningen die met de verkiezings
uitslag 1972 zijn omgewerkt vanuit twaalf 
districten, laten zien dat een groot aantal 
restzetels te verdelen zou zijn als er 
geen combinaties waren gevormd. Het 
ligt voor de hand dat in dat geval de grote 
partijen de winnaars en de kleinere par
tijen de dupe zouden zijn. Het systeem 
werkt dan ook alleen effectief als de com 
binaties gevormd worden.

Haty Tegelaar-Boonacker.

DUITSE SYSTEEM

Het gemengde Duitse systeem, dat als 
alternatief bij het gematigde districten
stelsel wordt betrokken, werd ook reeds 
door de Staatscommissie in het rapport 
opgenomen.

De helft van de kamerleden wordt in 
genoemde geval via het enkelvoudig dis
trictenstelsel gekozen. Een tweede door 
de kiezer uitgebrachte stem bepaalt de 
sterkte van de partijen volgens de even
redige vertegenwoordiging over het hele 
land. De hieruit behaalde zetels worden 
gecorrigeerd met de reeds via de eerste 
stem gewonnen aantallen. Het resultaat

Zie verder pag. 5

EREMEDAILIE „RECHTEN VAN DE MENS” 

UITGEREIKT AAN PROF. VAN HULST

frage”  ten uitvoer te leggen. In groten 
getale vonden de razzia’ s plaats en werd 
de Amsterdamse Joodse bevolking samen
gebracht in de Hollandse Schouwburg aan 
de Plantage Middenlaan van waar zij werd 
gedeporteerd. In een gebouw tegenover 
de Schouwburg werd een kinderbewaar- 
plaats ,,de crèche”  ingericht. Dit gebouw 
grensde aan dat waarin de Hervormde 
Kweekschool was gevestigd.
De direkteur, J. W. van Hulst - thans 
VU-hoogleraar in de pedagogiek - heeft 
toen met behulp van zijn leerlingen een 
organisatie opgebouwd, ,,die via de kweek
school kinderen uit de crèche naar buiten 
smokkelde. Alleen al door zijn bemid
deling werden 86 kinderen in veiligheid 
gebracht. Op een dag was er een groot 
aantal kinderen bijeen, die allen op 
transport zouden worden gesteld. De 
verzorgsters smeekten dr. Van Hulst, 
er nog een aantal te redden. ,,Ik had 
adressen genoeg, maar er was een grens 
aan het aantal dat ik kon meenemeli onder 
die zeer moeilijke omstandigheden, en 
het mocht niet opvallen. Twaalf heb ik 
er uitgezocht. Dan denk je later: waarom 
niet één meer, óf twee, of drie” .
Toen er tengevolge van een fout een 
paar kinderen van een andere groep waren 
opgepakt, was het een medewerkster, die 
,,gewoon”  naar de crèche stapte en,,haar 
kinderen”  meenam. Ook dit was weer 
iets dat mogelijk werd gemaakt door de 
sublieme houding van de direkteur van de 
kweekschool.”

Zo beschrijft dr. Richter Roegholt de 
situatie in zijn ,,De Geschiedenis van 
de Bezige Bij 1942-1972” .

De staat Israël heeft naar aanleiding van 
haar 25-jarig bestaan aan prof. dr. J. W. 
van Hulst, voorzitter van de Eerste-Ka- 
merfractie van de CHU, de ,,Eremedaille 
van de rechten van de mens”  uitgereikt, 
omdat ,,hij zich voor de zaak van de 
Joodse kinderen met groot gevaar voor 
eigen leven heeft ingezet” .

In 1943 begonnen de Duitse bezetters hun 
,,Massnahmen zur Endlösung der Juden-
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KAMER VROEG HERSTEL 
OPEN OVERLEG MET

AMBTENARENBONDEN
Na grote aandrang vanuit de Tweede Kamer 
heeft de regering vorige week getoond 
bereid te zijn het overleg met de ambte
narenbonden over de wijziging van het 
pensioenbijdrageverhaal te heropenen. 
Ten tijde van het verschijnen van dit 
nummer van het christelijk-historische 
weekblad „de Nederlander”  zou informeel 
overleg plaats vinden tussen minister 
Geertsema van binnenlandse zaken en ver
tegenwoordigers van de bonden over de 
kwestie.

De kwestie loopt al sinds prinsjesdag 
vorig jaar. Bij de publikatie van de 
miljoenennota-1973 bleek, dat de regering 
het pensioenbijdrageverhaal voor ambte
naren wilde wijzigen. Dit kwam er op neer 
dat de door de meeste ambtenaren te 
betalen pensioenpremie zou moeten wor
den verhoogd. Die verhoging was nood- 
zakeiijk om budgettaire redenen: om het 
tekort van de schatkist te verminderen. 
Het is gebruikelijk, dat over de rechts
positie van de ambtenaren overleg ge
pleegd wordt tussen de regering als werk
geefster en de ambtenarenbonden, in het 
centraal georganiseerd overleg. In het 
algemeen rijksambtenarenreglement staat 
zelfs, dat overleg moet plaats vinden 
alvorens wijzigingen in de rechtspositie 
worden doorgevoerd.

EENZIJDIG

De ambtenarenbonden vonden het niet 
juist, dat de regering nadat zij gezegd had 
de pensioenpremie te. willen verhogen 
vanwege budgettaire redenen, aandeover- 
legtafel wilde gaan zitten. ,,Het moet een 
open overleg zijn en er mag niet tevoren 
vaststaan, wat de door de regering be
oogde maatregel dient op te brengen,”  
aldus de bonden. En aangezien de regering 
die budgettaire invalshoek niet wilde ver
laten, weigerden de bonden het overleg. 
De regering voerde daarop eenzijdig de 
maatregel, met ingang van 1 januari 
jongstleden door.
Dit leidde tot de grootste demonstratie 
die ooit in Den Haag gehouden werd, en 
tot een kamerdebat.
Tijdens dit debat, vorige week dinsdag, 
kwam minister Geertsema (die namens 
de regering met de ambtenaren overlegt) 
met de toezegging, dat er open overleg 
mogelijk zal zijn. Zolang het overleg 
duurt, zal de verhoging als voorlopige 
heffing beschouwd worden. De Tweede 
Kamer betuigde in meerderheid instem
ming met deze toezegging en verwierp 
dan ook moties van de oppositie, waarin 
om schorsing respectievelijk intrekking 
van de maatregel gevraagd werd.

IETS AAN DE HAND

Daags na de demonstratie en het kamer
debat, gaf het christelijk-historische 
Tweede-Kamerlid H. Wisselink een na
beschouwing. Hij had bij het kamerdebat 
ook het christelijk-historische standpunt 
toegelicht. De toelichting werd gegeven 
in de radiozendtijd van deCHU.,,Wanneer 
wij terugzien op de massale demonstra
tie, die in Den Haag is gehouden door 
duizenden ambtenaren, dan moet er toch 
wel iets aan de hand zijn. Waarom zijn 
die dienaren van de overheid dan zo 
ontevreden. Gaat het om de knikkers of 
gaat het om het spel?” , aldus de heer 
Wisselink.
Hij herinnerde er in de radio-uitzending 
aan, dat de ambtenarenbonden zeggen dat 
het niet in de eerste plaats gaat om de 
hogere pensioenpremie die betaald moet 
worden door de grote meerderheid van 
de ambtenaren.
,,Het gaat om de ontkrachting van het 
georganiseerde overleg. Dat overleg is 
inderdaad slecht gevoerd. De regering 
is op een haastige en ontactische manier 
te werk gegaan. Zij heeft de verhoogde 
pensioenbijdrage te sterk geplaatst in het 
licht van de bezuinigingen,”  aldus de 
heer Wisselink.

H. Wisselink

ERNSTIGE ZAAK

Het kamerlid wees er in zijn radio
praatje op dat er door de regering gezegd 
was: Wij hebben reeds besloten en nu 
willen wij nog wel met de centrales van 
de ambtenarenbonden gaan overleggen. 
De heer Wisselink vond het terecht, dat 
dit in het verkeerde keelgat van de amb
tenaren is geschoten. ,,Dit feit is een 
ernstige zaak, want het overleg vormt 
de basis van de rechtszekerheid van het 
overheidspersoneel” . Daarbij komt,aldus 
de heer Wisselink, dat de ambtenaren 
niet mogen staken.
Hij vroeg zich dan ook af of het allemaal 
niet anders had gekund. ,,Wij kunnen die 
vraag met des te meer reden stellen, 
omdat bij velen in het land niet helemaal, 
ten onrechte de gedachte leeft, dat de 
ambtenarenpensioenen in verhouding gun
stig afsteken bij de voorzieningen, die 
andere bevolkingsgroepen meestal heb
ben. Het te hoop lopen van de ambtenaren 
in Den Haag zal daarom zeker niet door 
iedereen begrepen worden.”
Dit was volgens de heer Wisselink dan 
ook de reden, dat de Christelijke Bond 
van Overheidspersoneel niet heeft mee
gedaan met de demonstratie. ,,Ook bij de 
leden van deze bond heerst grote onte
vredenheid, maar wij wilden op waardiger 
wijze te werk gaan en goede argumenten 
aandragen bij de Tweede Kamer. Door 
de demonstratie werd het gevaar groot 
dat de discussie in de Tweede Kamer 
eenzijdig zou worden beïnvloed en dat 
mocht niet gebeuren. De discussies in 
de volksvertegenwoordiging moesten na
melijk uitstijgen boven de wensen van 
allerlei belangengroepen,”  aldus de heer 
Wisselink.
Hij zei het jammer te vinden, dat het 
klimaat van het georganiseerd overleg 
bedorven werd. ,,Met een beetje goede 
wil had dat voorkomen kunnen worden.”  
In zijn radiopraatje van vorige week 
woensdag zei de heer Wisselink dat zijn 
fractie bij het kamerdebat van de voor
gaande dag sterk had aangedrongen op 
herstel van een werkbare verhouding tus
sen de overheid en de ambtenarenorgani
satie door heropening van het overleg te 
vragen.

SOCIALE ZAKEN

De Tweede Kamer maakte vorige week 
een begin met de behandeling van de 
begroting-1973 van het departement van 
sociale zaken. De christelijk-historische 
woordvoerder drs. G. van Leijenhorst, 
die ook sprak namens de fracties van 
KVP en ARP, sneed drie onderwerpen 
aan, te weten de buitenlandse werknemers, 
de beroepskeuzevoorlichting en de wer
kende jeugd.

,,Ruim drie jaar geleden verscheen de 
regeringsnota buitenlandse werknemers. 
Na een hoorzitting in augustus 1970 werd 
in december van dat jaar een voorlopig 
verslag uitgebracht. Sindsdien is het stil 
rondom de nota,”  aldus drs. Van Leijen
horst. Hij drong er bij minister Boersma 
op aan, spoedig dat verslag te beant
woorden.

BEGRIP

Sprekende over de illegale buitenlandse 
werknemers zei drs. Van Leijenhorst 
dat de drie christelijke fracties van oor
deel zijn, dat de aanwezigheid van deze 
groep vreemdelingen een aantal gewetens
conflicten oproept. Ze denken vanuit psy- 
cho-hygiënisch oogpunt aan de angsten 
en onzekerheden, waarmede deze mensen 
omringd worden en in medisch-hygiënisch 
opzicht aan de zorg, waarvan deze groep 
verstoken blijft. ,,Er is van verschillende 
zijden voorgesteld om voor deze categorie 
buitenlandse werknemers een generaal 
pardon af te kondigen. Wij hebben niette
min ook begrip voor de argumenten, die 
van de zijde van de ministeries van 
justitie en sociale zaken tegen het pro
clameren van een generaal pardon zijn 
ingebracht.

Drs. G. V .  Leyenhorst

Wij zijn van mening, dat de discussie 
over deze zaak al te lang voortduurt. 
Terwille van de duidelijkheid voor alle 
betrokkenen vinden wij dat er op korte 
termijn een helder antwoord moet wor
den gegeven, dat voor geen tweeërlei 
uitleg vatbaar is ,”  aldus drs. Van Leijen
horst.
Wat betreft de voorlich iiig wees hij er 
nog eens op dat er ten behoeve van de 
buitenlandse werknemers nogal eens fo l
ders in omloop zijn, die slechts in één 
of slechts in een paar talen zijn gesteld. 
Drs. Van Leijenhorst drong er bij de 
bewindsman op aan dat informatie, ook 
met betrekking tot de sociale oppositie 
van betrokkenen, zoveel mogelijk in de 
eigen taal wordt verschaft. Hij dacht b.v. 
aan folders van de arbeidsbureaus met 
voorlichting over minimumlonen, garan
tielonen etc.

Wat de beroepskeuzebureaus betreft vroeg 
drs. Van Leijenhorst of de continuileit 
van die bureaus wei gewaarborgd is. Hij 

, informeerde dan ook of minister Boersma 
plannen heeft om tot een zodanige her
structurering te komen, dat de verdwij
ning van een belangrijk stuk particulier 
initiatief daarvan een natuurlijk sluitstuk 
vormt.
De fracties van KVP, ARP en CHU zijn 
van mening, dat de particuliere beroeps
keuzebureaus een nuttige functie vervul
len. Van hun pendanten van de arbeids
bureaus onderscheiden zij zich, doordat 
zij zich niet in de eerste plaats richten 
op de arbeidsbemiddeling. ,,Deze bureaus 
willen hun cliënten met name helpen bij 
het besluitvormings- en keuzeproces in
zake de inrichting van hun leven, daarbij 
het arbeids- en beroepsleven insluitend. 
Hierbij speelt ook het levensbeschouwe
lijke element een gewichtige ro l,”  aldus 
drs. Van Leijenhorst. ,,Als we horen, 
dat zal worden nagegaan, welke mogelijk
heden het gebruik van computers bij de 
beroepskeuzevoorlichting zal kunnen op
leveren, dan kunnen we een zeker angst
gevoel niet onderdrukken: niet dat wij 
dit technisch fenomeen op dit terrein 
niet denkbaar zouden durven te hanteren, 
wel koesteren we enige vrees of op de 
duur dan ook niet die elementen zullen 
verdwijnen, die het werk van de particu
liere beroepskeuzebureaus door hun per
soonlijke benadering tot vandaag toe zo

waardevol hebben gemaakt.”  ..Vandaag de 
vraag aan de minister of hij .wil garan
deren, dat dit ook in de toekomst zo zal 
kunnen blijven.

Drs. Van Leijenhorst herinnerde er aan, 
dat aan de SER een aantal adviezen is 
gevraagd met betrekking tot de toekom
stige status van de werkende jongeren: 
de rechtsbetrekking tussen de onderne
mer en de leerling, het vraagstuk van de 
garandering van de leer- of stageplaat
sen in het bedrijfsleven, de stage-vergoe- 
ding en de adviesaanvraag betreffende 
het in de Arbeidswet van..Ï919 op te 
nemen jongerenstatuut.
Het CH-kamerlid vroeg de minister te 
doen blijken, dat hij het van grote betéke
nis acht dat deze adviezen binnen afzien
bare tijd worden uitgebracht, opdat spoedig 
wetgevende maatregelen kunnen volgen. 
Voorts bracht drs. Van Leijenhorst de 
bewindsman onder de aandacht dat partieel 
leerplichtige jongeren vaak moeite heb
ben om in het bedrijfsleven geplaatst te 
worden. ,,Wij zouden het wel zeerbetreu- 
ren, indien het bedrijfsleven, dat ener
zijds de genomen en nog te nemen maat
regelen met betrekking tot de partiële 
leerplicht positief benaderd heeft, ander
zijds de aanpassingsmoeilijkheden, die 
deze ontwikkeling voor de bedrijven en 
dienstensector meebrengt, niet ernstig 
tracht te helpen overwinnen, door deze 
jeugdigen bij voorkeur niet op te nemen. 
Onze vraag is of hier geen dringend be
roep van de minister op het bedrijfsleven 
op zijn plaats is ,”  aldus drs. Van Leijen
horst bij het kamerdebat over de begroting 
van Sociale Zaken.

H. L.
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Christen-democratische fracties maakten bezwaar 

tegen handelwijze formateur mr. Burger
De drie christen-democratische Tweede- 
Kamerfracties hebben rond het afgelopen 
weekeinde de kabinetsformatie opgehou
den. Zij deden dat welbewust, omdat zij 
bezwaar hadden tegen de handelwijze van 
formateur mr. Burger.
Aan het begin van de vorige week begon
nen de moeilijkheden eigenlijk al. Mr. 
Burger, die onmiddellijk na het aanvangen 
van zijn formatiewerkzaamheden een 
schema voor besprekingen met fractie
voorzitters opstelde, zond daarna de 
voorzitters van de KVP-, ARP- en CHU- 
fracties een brief, waarin hij zijn ge
dachten uiteenzette en ondermeer schreef, 
dat hij zijn oren naar Den Uyl had laten 
hangen.

In die brief klonk ook door, dat mr. Bur
ger met de gedachte gespeeld had van 
de christen-democratische partijen de 
ARP te prefereren.
Na het lezen van de brief besloten de 
fractievoorzitters Andriessen (KVP), 
Biesheuvel (ARP) en Ttlanus (CHU) het 
christen-democratische blok niet te ver
breken en mr. Burger te verzoeken of 
zij niet afzonderlijk, maar gezamenlijk 
bij hem op bezoek mochten komen.

NIET PRETTIG

Mr. Burger verzette zich niet tegen dat 
verzoek, zo deelde zijn woordvoerder 
mee. Ingewijden meenden uit deze for
mulering op te maken, dat de formateur 
het niet prettig vond dat in zijn schema 
was ingegrepen.
Het gezamenlijk gesprek kwam tot stand 
en de heren Andriessen, Biesheuvel en 
Tilanus beloofden nu Burger voor het 
weekeinde hem de confessionele gegevens 
van een program-in-hoofdlijnen te zullen 
doen toekomen. De christen-democra
tische fractievoorzitters verkeerden inde 
mening dat mr. Burger een dergelijk 
verzoek, zij het dan dat het om progres
sieve gegevens zou gaan, zou richten tot 
de progressieve drie, PvdA, PPRenD’66. 
Groot was hun verbazing toen bleek, dat 
een dergelijk verzoek niet gedaan was, 
maar dat de progressieven gingen voort
bouwen op hun regeerakkoord ,,Keer
punt ’72” .

NIEUW OVERLEG GEVRAAGD

Dit verschil in benadering maakte, dat 
de christen-democratische fracties hun 
gegevens niet inzonden. Zij drongen aan 
op nader overleg met mr. Burger. Deze 
weigerde dat evenwel en bleef aandringen 
op de gegevens. ,,Dan kan ik gedurende 
het weekeinde aan het werk.”
De progressieve drie zonden hun werk
stuk - acht getypte vellen - vorige week 
vrijdag in. De christen-democratische 

.fracties besloten eerst afgelopen dinsdag 
al dan niet te voldoen aan het verzoek 
de gegevens over te leggen. Hun antwoord 
was voor de formateur noodzakelijk om 
te kunnen beslissen over zijn verdere 
stappen. Ondertussen immers had hij 
- dank zij nadere gesprekken met de 
heren Den Uyl, De Gaay Fortman en Van 
Mierlo - al een duidelijk inzicht gekregen 
in het progressieve stuk.

OP EEN RIJ

Het is goed, de gebeurtenissen van de 
vorige week zondermeer op een rij te 
zetten. Maandag 4 februari zond kabi
netsformateur mr. Burger de fractie
voorzitters Andriessen (KVP), Biesheuvel 
(ARP) en Tilanus (CHU) een brief, nadat 
hij hen voor dinsdag 6 februari voor af
zonderlijke besprekingen had uitgenodigd. 
In die brief deelde mr. Burger mee te 
hebben overwogen, direkt met een voorstel 
te komen in het kader van zijn formatie- 
opdracht: een kabinet te vormen, dat 
geacht kan worden in voldoende mate steun 
in de volksvertegenwoordiging te zullen 
ondervinden.
Mr. Burger zag van dat voornemen af. Hel 
leek hem beter eerst van alle betrokkenen 
te weten of het zin zou hebben verdere 
pogingen te doen. In zijn brief schreef de 
formateur ondermeer dat een kabinet- 
Den Uyl - uit het eindrapport van kabinets
informateur mr. M. Ruppert was geble
ken dat mr. Burger zich zou gaan zetten 
aan de formatie van een kabinet met een 
socialistische minister-president - niet 
kan functioneren zonder gedogen van con
fessionele zijde.

GEZAMENLIJK

In de loop van maandag 5 februari deel
den de heren Andriessen, Biesheuvel en 
Tilanus aan mr. Burger mee, dat zij 
niet afzonderlijk maar gezamenlijk met 
hem wilden overleggen. De formateur 
wilde zich tegen dit verzoek niet verzet
ten en bepaalde het gezamenlijk overleg 
op dinsdagmiddag 6 februari om 2 uur. 
Na afloop van dat overleg werd het volgen
de communiqué uitgegeven:

,,De heren Andriessen, Biesheuvel en 
Tilanus hebben de formateur toegezegd 
hem deze week een program in hoofd
zaken te zullen overhandigen, welke voor 
de christen-democratische fractie essen
tieel zijn voor een door hem te vormen 
kabinet. De formateur heeft in verband 
daarmee, teneinde ook van de hoofdzaken 
van het program der progressieve drie 
te kunnen kennis nemen, dezen uitgenodigd 
tegen woensdag 7 februari om half vier, 
ingevolge hun gebleken bereidheid nadere 
informaties te verschaffen over de actua
lisering van hun program.”  Aldus het 
communiqué van mr. Burger, verstrekt 
na afloop van het gesprek met de fractie
voorzitters van KVP, ARP en CHU.

CONSTRUCTIEF

,,Het was een constructief gesprek,”  zo 
verklaarden de drie fractievoorzitters. 
,,Wij zullen vanuit eigen achtergrond en 
opstelling de formateur het vereiste ma
teriaal leveren om een programma te 
kunnen samenstellen.”
Na intern beraad besloten de drie chris
ten-democratische fracties hun program 
in hoofdzaken te laten opstellen door een 
werkgroep onder voorzitterschap van de 
christelijk-historische fractievoorzitter 
drs. Tilanus. In die groep namen verder 
zitting; van de ARP dr. A. J. Vermaat en 
mejuffrouw J. van Leeuwen, van de KVP 
mevrouw M. H. M. F. Gardeniers-Be- 
rendsen, drs. M. W. J. M. Peijnenburg 
en P. H. van Zeil en van de CHU mr. W. 
Scholten.

NIET IN DE PLAATS

Woensdag 7 februari ontving mr. Burger 
de fractievoorzitters Den Uyl (PvdA), 
van Mierlo (D’66) en De Gaay Fortman 
(PPR). Na afloop verscheen het volgende 
communiqué:

,,De formateur heeft hedenmiddag de heren 
Den Uyl, Van Mierlo en De Gaay Fortman 
ontvangen en hen ingelicht over zijn ge
sprek met de heren Andriessen, Biesheu
vel en Tilanus. De progressieve drie 
zullen zo spoedig mogelijk op verzoek van 
de formateur nadere informatie verschaf
fen over enkele aspecten van de uitvoering 
van hun voorgenomen program, mede met 
het oog op actuele beleidskwesties, waar
voor een optredend kabinet zich gesteld 
ziet.

Zij hebben de formateur kenbaar ge
maakt, dat de actualisering van hun re 
geerakkoord, waartoe zij bereid zijn, 
niet kan leiden tot een regeerprogram, 
dat in de plaats treedt van het progres
sieve regeerakkoord.
Voorts zal de formateur op desbetreffend 
verzoek de fractieleiders van de pro
gressieve drie ook afzonderlijk ontvan
gen,”  aldus het communiqué van mr. 
Burger na zijn gesprek met de progres
sieve drie. In het communiqué werd ver
der nog meegedeeld, dat de formateur 
vrijdagmiddag dan wel zaterdagmorgen 
in ontvangst hoopt te nemen het confes
sionele program in hoofdzaken.

VERWONDERING

Vrij spoedig na de publikatie van dat 
communiqué deelde drs. Den Uyl mee, 
dat de progressieve drie onverminderd 
vasthouden aan hun regeerakkoord,,Keer
punt ’72” . ,,Wij praten uitsluitend over 
ons program,”  aldus de socialistische 
fractievoorzitter. Hij zei geen bood
schap te hebben aan het program in 
hoofdzaken van de christen-democratische 
fracties. Drs. Den Uyl wees ook de ge
dachte van de confessionelen van de hand, 
als zou er sprake moeten zijn van gelijk
waardig partnership.

De fractievoorzitters Andriessen, Bies
heuvel en Tilanus deelden woensdagavond 
- kort nadat drs. Den Uyl de verklaring 
had afgelegd - daarvan met verwondering 
kennis te hebben genomen. ,,Wij consta
teren een fundamenteel verschil van in
zicht tussen Den Uyl c.s. en de christen
democratische fracties over de te volgen 
procedure voor de opstelling van een 
program voor een te vormen kabinet,”  
aldus de fractievoorzitters van KVP, ARP 
en CHU. Zij deelden mee zich de volgende 
dag (donderdag) nader te zullen beraden 
over hunnerzijds te ondernemen stappen.

NIET ONMIDDELLIJK

Donderdagavond 8 februari kwamen de drie 
christen-democratische Tweede-Kamer- 
fracties in afzonderlijke vergaderingen 
bijeen. Na afloop van die vergaderingen 
werd bekend, dat de fracties nog niet 
onmiddellijk geneigd waren om te voldoen 
aan het verzoek van formateur Burger om 
hun program voor het komend weekeinde 
in te leveren.
Dat program in hoofdzaken had de werk- 
groep-Tilanus inmiddels wel opgesteld. 
Het omvat een vijftiental punten en is 
een samenvatting van hetgeen de drie 
fracties tijdens de kabinets-informatie- 
periode als belangrijke punten voor een 
regeringsprogram naar voren brachten. 
De drie fracties wilden voor het inleveren 
van mr. Burger eerst opheldering, omdat 
zij vreesden dat van gelijkwaardigheid 
geen sprake meer was.

DRINGENDE VRAAG

In de loop van vrijdag kreeg mr. Burger 
dan ook de volgende brief van de heren 
Andriessen, Biesheuvel en Tilanus:

,,Naar aanleiding van de door onze frac
ties donderdag gehouden vergaderingen 
delen wij u het volgende mede.
In deze vergaderingen, aanvankelijk be
legd voor beraad over het aan u tijdens 
ons gesprek van 6 februari jl. toegezegde 
program in hoofdzaken, welke voor onze 
fractie essentieel zijn voor een door u 
te vormen kabinet, is in de eerste plaats 
aandacht geschonken aan uw mededelingen 
aan de pers dd. 7 februari jl.
De in de derde alinea gedane mededeling 
dat de fracties van PvdA, PPR en D’66 
op uw verzoek nadere informaties zullen 
verschaffen over enkele aspekten van de 
uitvoering van hun voorgenomen program, 
plaatst ons voor de dringende vraag, of 
thans nog voldaan wordt aan het kader 
waarin wij u onze toezegging met betrek
king tot een program in hoofdzaken hebben 
gedaan, namelijk het leveren van een 
bijdrage - naast die van anderen - voor 
een door u op te stellen regeerprogram. 
Die vraag wordt des te klemmender als 
zij in verband wordt gebracht met uw 
mededeling, in de vierde alinea, waarin 
wordt gesteld dat aktualisering van het 
regeerakkoord niet kan leiden tot een 
regeerprogram dat in de plaats treedt 
van het regeerakkoord van PvdA, PPR en 
D’66.

Onze fracties hebben moeten konstateren 
dat van de samenstelling van een regeer
program door u - op basis van de inbreng 
van beide groepen - voor een door u te 
vormen kabinet geen sprake meer is. 
Daarmee zou een element, wezenlijk voor 
onze opvatting omtrent gelijkwaardig part
nership, uit het op 6 februari afgesproken 
kader zijn vervallen.

Onder die omstandigheden zouden wij het 
op prijs stellen uw reactie ta vernemen 
op en nader met u van gedachten te wisse
len over de situatie die blijkens uw mede
delingen is ontstaan alsmede over de vraag 
of het overleggen van een program in 
hoofdzaken, dat wij intussen samenstel
den, nog wel zinvol is te achten.”

NIET GEMAKKELIJK

Kabinetsformateur mr. Burger antwoord
de vrijdagavond 9 februari de drie chris
ten-democratische fractievoorzitters als 
volgt:

,,In antwoord op uw schrijven van heden 
het navolgende.
Al mijn pogingen als formateur om niet 
betrokken te worden in de onderlinge

weinig hartelijke discussies tussen de 
fracties, kunnen blijkbaar niet verhin
deren, dat het ook mij niet gemakkelijk 
wordt gemaakt mij te uiten met uitsluiting 
van de gedachte als zou zich iets anders 
voltrekken dan afgesproken.
Deze formatie wordt ten zeerste belem
merd door twee psychologische facetten, 
te weten a. dat de KVP en in het verlengde 
daarvan ook de andere christen-democra- 
ten menen een ongelijkwaardige behande
ling te ondergaan en b. dat de progres
sieve drie, zelfs wanneer er, zoals jam
mer genoeg het geval is niet of nauwelijks 
voortgang plaats vindt, hetze-achtig wor
den gevolgd als zouden zij ,,kiezers
bedrog”  plegen.

;Het zijn deze facetten die zakelijk overleg 
tot het verkrijgen van een op de verkie
zingsuitslag passend kabinet ten zeerste 
bemoeilijken.
Hoever een en anaer gaat, moge blijken 
uit het feit dat u zich afvraagt of het wel 
zinvol is de formateur uw program in 
hoofdzaak over te leggen. Het moet u toch 
duidelijk zijn dat ik zonder uw gegevens 
er ook geen rekening mede kan houden. 
Ik zie het tot mijn taak te pogen deze 
psychologische hindernissen te over
winnen en ben u daartoe op tenminste een 
drietal punten tegemoet gekomen. Eén 
daarvan was het navolgende:
Ik heb u het strict zakelijke en noodzake
lijke verzoek gedaan - waar immers een 
kabinet-Den Uyl in discussie was - om 
te willen reageren op diens program. 
Uitsluitend vanwege uw - overigens voor 
de formateur weinig overtuigende - bewe
ring, dat de christen-democratische frac
tievoorzitters aldus gediscrimineerd zou
den worden, heb ik uw aanbod aanvaard tot 
het leveren van een program-bijdrage in 
een naar uw mening meest geëigende 
vorm.

Datzelfde heb ik gedaan ten aanzien van 
de progressieve drie. Immers het gaat mij 
niet om de filosofie achter het verstrek
ken van program-gegevens, maar om de 
gegevens zelve. Ik heb die gegevens een
voudig nodig om mijn voornemen ten 
uitvoer te leggen, hetwelk ik u kenbaar 
heb gemaakt, te overwegen of de mij 
verstrekte gegevens aanleiding kunnen 
zijn, als formateur een program-stuk ter 
tafel te leggen.
Ik heb tot mijn voldoening kunnen con
stateren dat mijn handelwijze de heer 
Andriessen ertoe heeft gebracht publie
kelijk te verklaren te menen dat het 
gelijkwaardigheidselement - wat dat ook 
betekenen moge - was geëlimineerd.
Ik kan daar echt niet telkens op terug 
komen. U zult zelf moeten uitmaken of u 
meent, door mij op de juiste wijze te 
worden behandeld; zoals u ook zelf zult 
moeten uitmaken of u het zinvol vindt 
mij program-gegevens te verstrekken. 
Wel zal ik het op prijs stellen per om
gaande van u te vernemen of en zo ja 
wanneer ik uw program-gegevens 
tegemoet kan zien.

Ik herhaal dat wij hebben afgesproken dat 
u mij uw gegevens zoudt verstrekken in de 
door u meest geëigend geachte vorm. Ik 
verwacht hetzelfde van de progressieve 
drie en hoop dat beide stukken mij vol
doende grond zullen geven om dit week
einde eindelijk aan het werk te kunnen gaan. 
Wat nu tenslotte betreft uw vragen naar 
de formulering van mijn persmededelin
gen, merk ik op, dat het in alinea drie 
genoemde ,,verzoek”  bedoeld is terug 
te slaan op de uitnodiging in, de tweede 
alinea van mijn persmededeling van 6 
februari, terwijl naar het mij voorkomt 
de vierde alinea aanvangende met ,,Zij 
hebben de formateur kenbaar gemaakt”  
als zijnde van strict informatieve aard, 
voor zich zelf spreekt.
Tot nadere gedachtenwisseling geeft uw 
brief mij geen aanleiding.”  Aldus mr. 
Burger.

NIET INGEZONDEN

De christen-democratische fracties gaven 
geen gehoor aan het verzoek vanmr. Bur
ger. Zij zonden voor het weekeinde hun 
program-gegevens niet in. 
Maandagmiddag 12 februari kwamen de 
fracties van KVP, ARP en CHU bijeen om 
zich opnieuw nader te beraden.

H. Lokkerbol
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Inzake aewestvorming en commissaris der koningin

GELDERSE STATEN MAKEN VUIST
De staten van Gelderland hebben er al 
meermalen blijk van gegeven een eigen 
beleid te willen voeren, met name geen 
getrouwe kopie te willen zijn van lands- 
partijpolitieke verhoudingen. Deze zeven
tig vrouwen en mannen - overigens slechts 
vier vrouwen, onder wie één gedeputeer
de, die niettemin een belangrijke inbreng 
hebben - hebben één gemeenschappelijke 
handicap; ze zijn zeer druk bezet. Het 
belet het gezelschap evenwel niet spits 
te reageren: zakenlieden, boeren, orga- 
nisatiemensen, doctorandi, doctoren, 
professoren, ambtenaren, watergraven, 
raadsleden, wethouders, burgemeesters, 
ze leveren gemoedelijk slag met elkaar. 
Juist het voorhanden zijn van zovele ver
schillende kwaliteiten dwingt het college 
van gedeputeerde staten de voorstellen 
grondig voor te bereiden, waarbij zij wel 
op enige goodwill bij hun fractiegenoten 
mogen rekenen, maar zeker niet bij voor
baat op hun instemming.
Tijdens dé zitting van deze maand kwa
men tenminste twee opmerkelijke zaken 
naar voren, waaraan we hier enige aan
dacht willen schenken: 1, de gewestvor- 
ming, 2. de komst van een nieuwe com
missaris der koningin.

GEWESTVORMING

Op verzoek van de minister van binnen
landse zaken hadden ook de Gelderse 
staten zich halsoverkop in de gewest- 
vormingsproblematiek moeten storten, 
van hen in het bijzonder de heer H. J. A. 
Verberk (KVP) die zich energiek en met 
grote deskundigheid van zijn taak kweet. 
De grote moeilijkheid bleek echter, dat 
de ontwerp-wet op de gewestvorming te 
weinig uitsluitsel geeft over organisatie, 
taak en bevoegdheden van het gewest-in- 
zijn-uiteindelijke-vorm. De gemeentebe
sturen moesten ondertussen zich er over 
uitspreken, bij welk gewestelijk territoir 
ze ingedeeld wensten te worden. Waar 
gewestvorming reeds enigermate op gang 
was, lag dit allemaal wat gemakkelijker 
dan daar waar nog een begin gemaakt 
moest worden. Het bleek al ras dat niet 
alleen gemeente-, maar ook provinciale 
grenzen in -de knel kwamen, zodat niet 
slechts aan de orde moest komen: hoe wordt 
het territoir van het gewest, maar tevens, 
wat wordt het toekomstig gemeentelijk en 
provinciaal gebied, bovendien vooral: wat 
voor bevoegdheden krijgt het gewest- 
bestuur, wat voor rol spelen de gemeente
besturen binnen het gewest, wat gaat van 
het gewest naar de provincie, van de pro
vincie naar het gewest, en van provincie 
naar rijk alsmede van rijk naar provincie, 
als tenminste de provincies zouden blijven 
bestaan........

Toch zouden en moesten de gemeenten een 
keuze doen en ze deden die meestal ook, 
al was het alleen maar uit de overweging 
anders straks door de minister ingedeeld 
te worden,
De Gelderse gedeputeerden legden de ge
meenten twee concept-structuurschetsen 
voor, met het verzoek de eigen inwoners 
te horen, maar die inwoners legden een 
minimale belangstelling aan de dag. De 
heer Verberk reisde zelf de hele provincie 
af om groepen van gemeentebesturen te 
horen en ontving ook gemeentebesturen 
apart om zich aldus zo goed mogelijk op 
de hoogte te stellen. Het resultaat is een 
lijvig boekwerk geworden, echter geen 
afgeronde zaak. Wat de gewestelijke ge
biedsindeling betreft konden de gedepu
teerden met name voor de Gelderse Vallei, 
welke zo wel met Gelderland als Utrecht 
verstrengeld is, niet tot een uitspraak 
komen. Zij willen eerst de resultaten ten 
behoeve van het streekplan afwachten.

I

Maa'r ook ten aanzien van het geheel 
maakten gedeputeerden ,,uitdrukkelijk het 
voorbehoud ( ) dat indien de verdere ge
dachtenvorming inzake de gewestvorming 
als onderdeel van de bestuurlijke reorga
nisatie of andere ontwikkelingen leiden tot 
andere denkbeelden dan waarvan wij thans 
uitgaan, wij zullen bezien, of deze andere 
denkbeelden gevolgen zullen hebben voor 
de door ons voorgestelde gewestelijke 
indeling en, zo ja, welke” .

Vrij vertaald komt het hier op neer: de 
minister heeft ons het onmogelijke ge
vraagd, wij willen ons echter gouvermen- 
teel opstellen en aan zijn verzoek voldoen, 
maar we behouden ons alle rechten voor.

D. Rebel

STATEN NIET BEREID

Onzer inziens koppelden de staten terecht 
zich los van het ministeriële verzoek aan 
gedeputeerden. Populair gezegd was hun 
standpunt: de minister kan ons nog meer. 
vertellen, laat hij eerst maar eens zeggen 
waar het nu precies omgaat. Van politieke 
betekenis is daarbij, dat - twee individuele 
tegenstemmen daargelaten - alle fracties 
zich op dit standpunt stelden, samengevat 
in een motie van de PvdA, namelijk KVP, 
CHU, ARP, PvdA, PPR, D’66, DS’70, 
SGP, Boerenpartij en Binding Rechts. 
Belangrijkste element van de motie is, 
dat eensgezind een vierde bestuurslaag 
afgewezen wordt, hoe dan ook: te kostbaar 
en bestuurlijk ongewenst. Liever dan maar 
wat meer provincies, die desgewenst ook 
gewesten mogen heten, echter geen nieuwe 
bestuurslaag. Van groot gewicht moet ook 
de uitspraak geacht worden, dat ,,aan de 
gemeente als dichtst bij de burger staand 
bestuursorgaan”  hoge waarden toegekend 
moet worden. Ontbreekt het gemeenten 
aan bestuurskracht, dan bestaat altijd 
het middel van gemeentelijke herinde
lingen nog: dus niet het aantal inwoners,
de bestuurskracht is maatstaf.

Al met al wensten de Gelderse staten 
geen uitspraak te doen en besloten de 
minister mee te delen, dat ,,zij zich 
niet willen binden aan het voorstel van 
gedeputeerde staten inzake de concept- 
structuurschets voor de bestuurlijke in
deling, alvorens de Raad voor de Territo
riale Decentralisatie zijn rapport terzake 
van de bestuurlijke organisatie heeft uit
gebracht en dit rapport in brede kring 
is getoetst” .

Omdat inhoudelijk de motie ook de bezwa
ren van gedeputeerden weergaf, nam het 
college de motie na enige redactionele 
schermutselingen over.

WAT NU?

Uiteraard heeft de landsregering haar 
eigen verantwoordelijkheid, toch komt het 
ons niet raadzaam voor nu behalve in 
Gelderland ook elders vele bezwaren leven 
de gewestvorming door te zetten alsof 
er niets aan de hand is. De gedachten 
aan gewestvorming zijn direct ingegeven 
door het bestaan van zovele intergemeen
telijke regelingen, welke kriskras door 
elkaar lopen, zodat de gemeente A. voor 
de ene regeling met B. samendoet, voor 
de andere met C. enzovoort, terwijl soms 
heel goed steeds A. en B. hadden kunnen 
samenwerken. Als de minister nu eens 
even de gewestvorming vergat en voors
hands zich beperkte tot orde op zaken 
stellen wat de intergemeentelijke rege
lingen betreft, zogenaamde ,,districten 
voor intergemeentelijke regelingen” ? Er 
zou dan blijken, dat sommige regelingen 
een hele provincie omvatten, andere al
leen een groot deel van een provincie, 
weer andere slechts een bepaalde streek, 
maar er zou al vast van een belangrijke 
ordening sprake zijn. Voorts bleek onge
twijfeld, dat een aantal regelingen gemak
kelijk door één en dezelfde administratie 
uitgevoerd zouden kunnen worden, meer

malen ook door één en hetzelfde bestuur. 
Gewoon bij het begin beginnen dus.

DE COMMISSARIS

Wij leven in een tijd waarin allerlei be
staande structuren en constructies opnieuw 
op hun waarde worden getoetst, inbegrepen 
,,centralisatie”  en ,,decentralisatie”  van 
overheidsbestuur, vergroting en verklei
ning van de territoirs dezer bestnren, 
voor zo ver het om provincies en ge
meenten gaat.

Tegelijk is een ,,proces van verzelfstan
diging”  waarneembaar: ,,wat ik zelf kan 
doen, behoeft een ander niet voor me te 
bedisselen” , onderdeel van wat men ,,de
mocratisering”  noemt.
Zo kon de heer mr. Koen Winters (KVP) 
namens alle fracties over de aanstaande 
benoeming van de commissaris der ko
ningin voor Gelderland spreken. Reeds 
in de vorige zitting was dit aan de orde 
geweest. Daarover hadden de fractie
voorzitters zich inmiddels beraden, na
melijk over de mening, dat het uitslnitend 
opstellen van een profiel door de staten 
niet voldoende werd geacht. De staten 
wensten namen te horen. De minister kan 
- onder bestaande omstandigheden en 
alleen daarmee zijn sollicitanten op de 
hoogte - geen namen noemen, de staten
fracties moeten die dan maar via be
vriende kamerfractiès zien te weten te 
komen. De minister liet weten, welbereid 
te zijn in een gesloten zitting de staten 
te horen. De fractievoorzittèrs wilden 
hier gaarne gebruik van maken zodat de 
staten ,,ten overstaan van de minister 
zowel het profiel kunnen tekenen als ook 
andere wensen kunnen kenbaar maken” . 
,,Op die wijze,”  vonden de voorzitters, 
,,zal de inspraak van de provinciale staten 
aan betekenis winnen.”  Gedeputeerden 
stelden voor met deze procedure in te 
stemmen.

De heer Winters zei nu deze procedure 
niet het optimum te vinden: ,,Wij menen 
dat de optimale combinatie van inspraak 
en openbaarheid zo niet wordt bereikt.”  
Met name zou spreker het profiel gaarne 
in het openbaar willen behandelen, andere 
aspecten in een besloten vergadering. 
,,Onze fracties - en dat waren dus alle 
fracties - zullen de Gelderse visie krach
tig in Den Haag laten doorklinken,”  aldus 
de heer Winters.

CHU

Inmiddels is de CHU nog een stapje verder 
gegaan door de Gelderse gedeputeerde, 
CHU-voorzitter mr. O. W. A. baron van 
Verschuer in een brief aan de minister 
kandidaat te stellen. Immers, nu benoe
mingen van burgemeesters en commissa
rissen niet meer als strikte aangelegen
heid van de kroon, maar overeenkomstig 
de realiteit als een ,,politieke kwestie”  
worden gezien, dient niet alleen depositie 
van de kroon maar ook die van de politiek 
in discussie te komen. Het is traditie 
geworden, dat bij de ,,verdeling”  van 
commissarissen de landspolitieke ver
houdingen gehanteerd worden; zoveel 
KVP-stemmen landelijk, naar verhouding 
zoveel commissarissen, zoveel PvdA- 
stemmen enzovoort. Zo behoren thans 
3 commissarissen tot de KVP, 3 tot de 
PvdA, 2 tot de ARP, 1 tot de VVD, 1 tot 
de CHU en 1 is ,,partijloos” , namelijk de 
huidige Gelderse commissaris, de heer 
mr. H. W. Bloemers, ,,kenners”  zeggen 
dat het wel CHU, PvdA of VVD zal zijn, 
laten-wij zeggen, dat in de Gelderse om
standigheden de CHU-kleur niet zou mis
staan.

Letten wij uitsluitend op landspolitieke 
omstandigheden, dan zou bijvoorbeeld de 
VVD eerder in aanmerking moeten komen 
dan de CHU, zeker gelet op de laatst
gehouden verkiezingen.
De CH-fractie meent echter, dat men de 
nieuwe lijn dan ook konsekwent moet 
doortrekken: niet de landspolitiek, maar 
de provinciale politiek is in het geding. 
Dat Amsterdam overwegend rood stemt, 
behoeft nog niet te betekenen dat bij
voorbeeld de gemeente Barneveld een 
,,rode”  burgemeester krijgt, ook al gaat 
het in Amsterdam om 824.000 en in 
Barneveld om 32.000 inwoners, zelfs al 
is het zeker dat bij die 856.000 tezamen 
,,rood”  verre de meerderheid zou hebben. 
Nee, als dan geducht met de invloed ter 
plaatse rekening moet gehouden worden.

dan zai die invloed ter plaatse zo mogelijk 
ook beslissend moeten zijn.
Aldus door redenerend, is een confes
sionele kandidaat voor Gelderland zeer 
zeker op zijn plaats, maar ten principale 
gaat het er om, dat Gelderland zelf 
,,kiezen”  moet. En het is dan Gelderlands 
zaak of het de heer Van Verschuer of 
bijvoorbeeld de Gelderse PvdA-gedepu- 
teerde de heer drs. A. R. Vermeer 
- eveneens veelvuldig genoemd - of bij
voorbeeld een VVD-er-van-buiten moet 
worden!

KIEZEN OF Be n o e m en

Voorshands houden wij daarbij vast aan 
het benoemingsrecht van de kroon, De com - 
missarissen, de burgemeesters, ze zijn 
mede de vertegenwoordigers van de kroon, 
van het rijk, zij hebben namens de kroon 
toezicht te houden” .
Dat behoeft goed overleg met de staten 
dan wel de gemeenteraad niet uit te 
sluiten, niet in de vorm van een profiel- 
tekening, maar in de vorm van een voor
dracht op te maken door de staten of 
raad en van welke voordracht uitsluitend 
om dringende reden door de kroon zal 
afgeweken worden.
Het gaat hier trouwens niet om een 
staatkundig novum. Bij de waterschappen 
is het al sinds jaar en dag gebruik. 
Waarom zouden staten en raden dit voor
recht niet genieten?

BREED SAMENGESTELD

Het Gelderse college van gedeputeerden 
is een afspiegelingscollege, naar goed 
provinciaal gebruik. De oplossing van de 
kabinetscrisis zou voor Gelderland geen 
probleem zijn: het zou zeker een afspie- 
gelingskabinet zijn. Zo kan de provincie 
wat van het waterschap en het rijk wat 
van de provincie leren. De verdeling van 
de ministerszetels zou natuurlijk geba
seerd zijn op de kameruitslagen en niet 
op die van de provincies. Geen punt, zal 
men zeggen, waarom zou het dan andersom 
wel een punt moeten zijn?

D. Rebel

Boekje over 

kamerhuren 

verschenen

Bij het ministerie van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening is een boekje 
verkrijgbaar, waarin is uiteengezet wat 
de rechten en verplichtingen van de huur
ders en verhuurders van kamers zijn.

Zo wordt onder andere in het boekje, 
duidelijk gemaakt wat men kan doen en 
waar men terecht kan wanneer over de 
betalingsverplichting van de huurder ge
schil bestaat.
Het doel van het boekje is de onduidelijk
heden en misverstanden die op het gebied 
van de kamerhuren bestaan zoveel mo
gelijk weg te nemen. Aan de hand van het 
boekje kunnen de verhuurder en de huur
der gezamenlijk vaststellen welke ver
plichtingen van beide kanten bestaan.

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek

Telefoon 05130-22652
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Zoeklicht op een 

OPMERKELIJK OVERHEIDSBEDRIJF
door; H. G. Schuitemaker, plaats
vervangend directeur directie 
complementaire sociale voorzie
ningen van het ministerie van 

sociale zaken en lid Unieraad CHU.

Onder onze overheids- en sem i-over- 
heidsbedrijven zijn er, die (al is het 
maar vanwege noodzakelijke tariefsver
hogingen) regelmatig de voorpagina’ s der 
dagbladen halen, terwijl anderen ten hoog
ste zo nu en dan met een tienregelig 
berichtje op pagina vier in het nieuws 
komen. Van die laatste, die minder aan 
de weg timmerende bedrijven willen wij 
graag één categorie hier wat nader be
lichten. En dat te meer omdat het een 
groep bedrijven betreft die binnen ons 
sociaal-economisch bestel in meer dan 
één opzicht een unieke functie vervult. 
Wij treffen er de overheid, producerend 
en handeldrijvend, op vele terreinen van 
het economisch leven aan en we zien 
er bij uitstek werknemers in dienst ne
men, die elders door een of andere in
dividuele handicap niet (meer) aan de 
slag komen.

EEN OMVANGRIJK
EN VEELZIJDIG BEDRIJF

Sommige lezers zullen al hebben begre
pen dat we doelen op de bedrijven die 
vallen onder de bepalingen van de Wet 
Sociale Werkvoorziening (W.S.W.), waar
van de uitvoering is opgedragen aan de 
gemeentebesturen.

De betrekkelijke onbekendheid van de 
sociale werkvoorziening zou doen ver
moeden dat we hier met een kleine en 
onbetekende bedrijfssector te maken heb
ben. Landelijk gezien echter omvatten de 
W.S.W.-bedrijven - met inbegrip van de 
werkleiding - ruim 50.000 personeels
leden, leveren ze industriële goederen en 
diensten aan derden (ook buiten onze 
grenzen) tot een jaaropbrengst die de 
f200 miljoen dicht genaderd zal zijn en 
dragen zij daarnaast bij aan allerlei 
publieke belangen in plaats en streek, 
onder meer door het verlenen van dien
sten bij aanleg en onderhoud van sport
en speelterreinen, bij het ontsluiten en 
inrichten van recreatiegebieden, bij in
standhouding van oude cultuurmonumen
ten, bij administratieve hulpverlening aan 
non-profit instellingen op sociaal, cultu
reel of wetenschappelijk terrein etc.

GROTE SOCIALE BETEKENIS

Belangrijken dan dat alles is evenwel, 
dat de sociale werkvoorzieningsbedrijven 
werkgelegenheid bieden aan enige tien
duizenden mannen en vrouwen, die door 
de gevolgen van ziekten, ongevallen, aan
geboren gebreken, aanpassingsmoelijk- 
heden of andere individuele omstandig
heden werkloos dreigen te blijven. Onder 
hen vindt men jongeren en ouderen, ex- 
agrariërs en industrie-arbeiders, onge
schoolden en academici, schoolverlaters 
van het buitengewoon onderwijs voor licha
melijk of geestelijk gehandicapten en men
sen die na bedrijfssluiting op oudere 
leeftijd met een beperkte opleiding of een 
niet meer zo beste gezondheid op straat 
kwamen te staan.

De sociale werkvoorziening in ons land 
telt ongeveer 170 industriële centra, ruim 
50 administratieve centra, eveneens on
geveer 50 tuinbedrijven, een reeks van 
verspreide werkobjecten op cultuur- en 
civieltechnisch terrein en talloze indi
viduele en groepsobjecten bij overheids
diensten, sociale of culturele instellingen, 
onderwijsinstellingen, wetenschappelijke 
instituten, enz. De industriële tak van de 
sociale werkvoorziening biedt werk aan 
ongeveer 30.000 werknemers, de cultuur 
en civieltechnische tak aan ruim 10.000 
werknemers en de administratieve sector 
aan ongeveer 6.000 werknemers.
Het is duidelijk, dat een dergelijk om
vangrijk bedrijf, waarvan de personeels
bezetting voor een aanzienlijk deel uit 
ernstig tot zeer ernstig gehandicapten 
bestaat, van de overheid belangrijke aan
vullende financiële bijdragen vraagt. Op 
de begroting van het Departement van 
Sociale Zaken voor 1973 vindt men dan 
ook bijna f600 miljoen voor de sociale 
werkvoorziening uitgetrokken. Daarbij 
valt echter wel te bedenken dat door 
indienstneming bij de sociale werkvoor
ziening grote bedragen aan sociale uit
keringen niet tot uitbetaling behoeven 
te komen.
De Centrale overheid brengt niet alleen 
belangrijke financiële offers voor deze 
vervangende werkgelegenheid, doch zij 
heeft ook de rechtspositie, de lonen en

.de arbeidsvoorwaarden van de werkne
mers geregeld en bovendien de hoofd
lijnen van de uitvoeringsstructuur der 
sociale werkvoorziening bepaald. Maar 
dat alles neemt niet weg, dat het bij 
uitstek de gemeentebesturen zijn geweest 
die de sociale werkvoorziening hebben 
gemaakt tot een breed, wijdvertakt en 
sterk gedifferentieerd stelsel van werk
gelegenheid voor de gehandicapte mens, 
dat in weinig landen zijns gelijke vindt. 
De vele gemeentebestuurders, die daaraan 
in heden en verleden hun krachten hebben 
gewijd, mag daarvoor ook in deze kolom
men van ,,De Nederlander”  best eens 
hulde worden betuigd. Zij stonden en 
staan voor een moeilijke en gecompli
ceerde taak, die hen menigmaal hoofd
brekens zal hebben gekost, maar waarvan 
de resultaten dan ook tastbaar in alle 
delen van ons land zijn te vinden. Resul
taten die tevens in het licht stellen, 
hoezeer de gemeentebesturen ook op 
werkgelegenheidsterrein een actieve en 
belangrijke rol kunnen spelen, juist waar 
het de arbeidsmogelijkheden betreft voor 
de meest kwetsbare groepen onder de 
werknemers.

Aan het laatste wordt geen afbreuk gedaan 
door het feit dat de in de loop der jaren 
sterk gegroeide omvang van de sociale 
werkvoorziening en de eisen die onder 
de huidige omstandigheden in sociaal, o r 
ganisatorisch, technisch en bedrijfseco
nomisch opzicht aan de bedrijfsvoering 
moeten worden gesteld, intergemeente
lijke samenwerking in streekverband wel
haast onontkoombaar maken. Via dit 
proces van bestuurlijke en organisato
rische herstructuering en integratie van 
de sociale werkvoorziening in streek
verband, dat volop in gang is, zullen de 
gemeenten beter nog dan voorheen in 
staat zijn om aan de zo uiteenlopende 
behoeften aan vervangende werkgele
genheid tegemoet te komen en een uit
voerend apparaat te verwezenlijken, dat 
zowel aan eisen van doelmatigheid als 
deskundigheid beantwoordt.

Niet ongenoemd mag blijven, dat in ver
schillende plaatsen ook het particuliere 
initiatief een belangrijk aandeel heeft 
gehad in de ontwikkeling van de sociale 
werkvoorziening.
Verscheidene sociale werkvoorzienings- 
centra voor lichamelijk, zintuigelijk of 
geestelijk gehandicapten hebben hun ont
staan te danken aan initiatieven van par
ticuliere instellingen, die op hun terrein 
soms baanbrekend werk hebben verricht. 
De in 1969 in werking getreden wettelijke 
regeling heeft de gemeente-besturen dan 
ook de mogelijkheid gelaten, het beheer 
van werkeenheden der sociale werkvoor
ziening aan privaatrechtelijke lichamen 
toe te vertrouwen. Anderzijds blijken 
gemeentelijke overheid en particulier ini
tiatief elkaar gelukkig vaak te vinden bij 
het streven om via een herstructurering 
der sociale werkvoorziening op bredere 
schaal tot nog betere resultaten te komen.

GEEN DOEL, DOCH MIDDEL

Misschien dat deze of gene lezer zich 
afvraagt: moet dat allemaal wel zo nodig? 
Is hier niet sprake van een overtrokken 
arbeidsethos? Die lezer moge dan be
denken, dat blijkens de toelichting bij de 
wettelijke regeling de sociale werkvoor
ziening niet mag wordei) gezien als een 
doel in zich zelf, doch als een middel tot 
optimalisering van maatschappelijke kan
sen, ontplooiingsmogelijkheden en gezond- 
heidsvoorwaarden voor mensen die, rnéér 
dan anderen, door werkloosheid in hun 
welzijn worden bedreigd.
Daarin ligt ook opgesloten dat (zoals mi
nister Boersma vorig jaar opmerkte) 
de kwaliteit van een sociale werkvoor- 
zieningscentrum niet mag worden afge
meten aan de financiële bedrijfsresulta
ten. Maar anderzijds, en ook daarop wees 
de minister, mag het sociale doel van de 
sociale werkvoorziening uiteraard geen 
dekmantel vormen voor een in zakelijk 
opzicht onzorgvuldig beleid.

Overigens heeft, nu inmiddels gedurende 
ruim vier jaren ervaring met de Wet 
Sociale Werkvoorziening is opgedaan, de 
Sociaal-Economische Raad zich op ver
zoek van minister Boersma bereid ver
klaard, medewerking te verlenen aan een 
herbezinning op de doelstellingen en uit
gangspunten van deze wet. Allen die bij 
de sociale werkvoorziening betrokken zijn 
zullen met grote belangstelling de con
clusies van deze herbezinning tegemoet 
zien.

H. G. Schuitmaker.

Ds. $. Kooistra:

WAARBORG EIGEN INBRENG 
IN BREDE SAMENWERKING
,,Aangezien het denken van de mens zich 
ontwikkelt in linkse richting, dienen de 
confessionele partijen een breed front 
te maken. De verschillen met de ARP 
zijn weggevallen en er is verwantschap 
met de rooms-katholieken. In brede sa
menwerking moet eigen inbreng echter 
gewaarborgd zijn.”  Tot deze uitspraak 
kwam ds. S. Kooistra, hervormd predi
kant te Rotterdam op de onlangs gehouden 
jaarvergadering van de christelijk-histo- 
rische kiesvereniging te Scherpenzeel. 
Ds. Kooistra sprak over het onderwerp 
„de roeping van de overheid en de ver
antwoordelijkheid van de burger” .

Aan het begin van zijn inleiding atten
deerde ds. Kooistra zijn toehoorders er 
op, dat, waar het instituut van politieke 
partijen een betrekkelijk nieuw verschijn
sel is - de oudste in jaren, de ARP telt 
omstreeks 100 jaar - de overheid een 
altijd bestaand en van Godswege ingesteld 
instituut is. Is het echter wel juist om te 
spreken van de roeping van de overheid? 
Zou men, gedachtig aan een uitspraak van 
Augustinus, die de overheid typeerde als 
een roversbende, niet beter kunnen spre
ken van de taak van de overheid? Met 
verwijzing naar art. 36 der Ned. Ge
loofsbelijdenis en het door de apostel 
Paulus gestelde in de Romeinenbrief zei 
ds. Kooistra doelbewust vast te houden 
aan de Goddelijke roeping, dat is primair 
de handhaving van de rechtsorde. Politie 
en justitie zijn geroepen het leven der 
burgers te beschermen en het kwaad te 
bestrijden. Werd het hierbij hanteren van 
zedelijke normen vroeger algemeen aan
vaard, thans trekken velen dit in twijfel. 
Aan de hand van practische voorbeelden 
- euthanasie, huwelijkswetgeving - gaf 
ds. Kooistra hieromtrent een heldere 
toelichting.

GROTE VERANTWOORDELIJKHEID

,,Waar de wetgeving thans een gezamen
lijke taak is van regering en parlement, 
legt dit een grote verantwoordelijkheid op 
elk lid van de volksvertegenwoordiging. 
Het geweten van een ieder moet spreken. 
Verdeelde stemmen moeten de partijen 
daarbij voor lief nemen.

Nog constateren wij in de Nederlandse 
wetgeving duidelijk sporen, die getuigen 
van contact met het Evangelie, nog erva
ren wij dat Gods Woord verder reikt dan 
de invloed van Christelijke partijen. Het 
gezagsvraagstuk dwingt evenwel tot een 
fundamentele erkenning van God als de 
Bron van alle gezag en maakt het voort
bestaan van Christelijke partijen gewenst. 
Wie in de politiek wil werken met de 
begrippen links en rechts vindt hierin 
de meest wezenlijke vorm. Het huidige 
democratiseringsproces zonder gezag kan 
zo gemakkelijk leiden tot een chaos. En 
een chaos leidt tot dictatuur,”  aldus ds. 
Kooistra. Met uitvoerige citaten van dr. 
Schaepman, prof. Van Ruler en De Bar- 
mer thesen staafde hij deze stelling. 
Het dualisme in het Nederlandse staats
bestel is iets waardevols. In dit verband 
laakt ds. Kooistra de stellingname van 
Den Uyl. De regering dient niet gekozen 
te worden.

Ten aanzien van de zondagswetgeving 
merkte de predikant op, dat de zondag 
als rustdag in feite een wereldlijke in
stelling is, ingevoerd door de eerste 
christenkeizer, Constatijn de Grote 
(ca. 300). Daarvoor hadden de Christenen 
geen vaste rustdag.
De overheid heeft wel een taak t.a.v. de 
zondagsrust, de zondagsheiliging is even- 

.wel een taak van de individuele burger. 
Deze verantwoordelijkheid van de burger 
kan nooit door de overheid worden over
genomen.

De politieke verwarring van dit moment 
is algemeen. Velen zien het niet meer en 
worden onverschillig. Hierin schuilt een 
groot gevaar. Leert de geschiedenis ons 
niet, dat juist door de onverschilligheid 
van de Duitse intellectuelen in de dertiger 
jaren Hitler aan de macht kwam? Alle 
totalitaire systemen dienen principieel 
te worden verworpen. De overheid mag 
nimmer in geestelijk opzicht dwingen. 
Bij de nabespreking stelde ds. Kooistra 
nadrukkelijk dat een ideologische keuze

door D. Kroodsma, 

wethouder gemeente 

Scherpenzeel
tussen liberalisme en socialisme onmo
gelijk is. Samenwerking op zakelijk vlak 
met de PvdA is zijns inziens evenwel 
dringend gewenst. De grootste partij des 
lands kan niet blijvend worden uitgesloten. 
De moeilijkheden van thans moeten over
wonnen worden. Hierbij dienen de confes
sionelen te beseffen, dat zij voor de 
huidige situatie mede verantwoordelijk 
zijn. Bij de samenstelling van het kabinet 
Marijnen en in de ,,nacht van Schmelzer”  
hebben wij onnodig verbittering gewekt. 
Deze kloof moet overbrugd worden. Ds. 
Kooistra zei te hopen, dat mr. Burger 
hierin zal slagen.

D. Kroodsma.

Vervolg voorpagina

Een nieuw  

kiesstelsel ?

is een zetelverdeling over de partijen 
naar evenredigheid van de over het hele 
land behaalde aantallen stemmen, waarbij 
in elk geval de in de kiesdistricten geko
zen kandidaten een zetel verkrijgen. De 
te veel verkregen zetels volgens de eerste 
stem mogen behouden worden, zodat het 
totaal aantal zetels via dit systeem wis
selend kan zijn. Dit stelsel zou tegemoet 
kunnen komen aan de nadelen voor de 
kleinere partijen, ware het niet dat in 
Duitsland voor dit geval toch een kies
drempel geldt. De bedoeling is duidelijk 
en komt overeen met de bedoeling van 
de verbinding van kandidatenlijsten.

OPLOSSING?

Hoewel de impasse van een kabinets
formatie niet zonder meer is op te lossen 
met genoemde veranderingen in het kies
stelsel, zouden enige wijzigingen toch 
gunstig werken.
Zo zal het reduceren van het aantal par
tijen minder medespelers aan de for
matie opleveren, wat een tijdsbesparing 
betekent. Ook het parlementaire gebeuren 
zou verbeteren, hetgeen de duidelijkheid 
ten goede zou komen.

Enige vorm van districtenstelsel zou 
voorts het contact tussen kiezer en geko
zene versterken. Vooral in de regio’ s ver 
van Den Haag zal dit goed aanslaan. 
Dat daarbij een vergrote concurrentie 
kan ontstaan tussen de partijen, kan de 
zaak alleen maar verlevendigen. Boven
dien zal de wens van de achterban beter 
overkomen bij de politieke leiders.

Toch moet dit alles slechts worden gezien 
als een aanzet tot vernieuwing. Op het 
recente congres van ,,De Tijd”  over de 
partijvernieuwing is weer de gedachte 
naar voren gekomen van het uitbrengen 
van een dubbele stem: één voor samen
stelling van de Tweede Kamer en één 
voor de samenstelling van de Regering. 
Werkelijke vernieuwing moet zeker uit 
de mensen in de partijen zelf voortkomen.

Hierop wachten we echter al enkele jaren. 
Het is daarom goed dat er nu een begin 
wordt gemaakt, waaruit geen weg terug 
is, en dat de discussie en aanpak over 
verdere wijzigingen hierdoor verder wordt 
gestimuleerd.

Haty Tegelaar-Boonacker
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BESPREKINGEN OVER VERMINDERING 
VAN STRIJDKRACHTEN GESTART
Nadat het er even op begon te lijken 
alsof er een kink in de kabel zou komen, 
zijn de verkennende besprekingen inzake 
de wederzijdse en evenwichtige vermin
dering van strijdkrachten (multilateral 
and balanced forces reduction - MBFR) 
nu toch van start gegaan, en wel in Wenen.

De gedachte van onderhandelingen over 
wederzijdse en evenwichtige reducties van 
strijdkrachten is een oude Westelijke 
wens. Reeds in het rapport over de 
toekomstige taken van de Alliantie van 
december 1967 (het z.g. Harmel-rapport) 
defensie-détente-taak opgemerkt, dat stu
dies over de mogelijkheden van dergelijke 
reducties in gang zouden worden gezet 
en in juni 1968 volgde op de NAVO- 
ministerbijeenkomst te Reykjavik de eer
ste uitnodiging voor MBFR-besprekingen 
aan het adres van het Warschau Pact. 
Dat gebeurde in een bij het communiqué 
gevoegde declaratie van de veertien aan 
de geïntegreerde defensie-samenwerking 
deelnemende bondgenoten. Frankrijk deed 
van de aanvang af niet mee.

Op die uitnodiging werd geen reactie 
ontvangen en de spoedig daarop volgende 
interventie in Tsjechoslowakije maakte 
de kwestie enige tijd minder actueel. 
De NAVO-studies over MBFR werden 
echter voortgezet en in een declaratie 
bij het communiqué van de Ministeriële 
Raadszitting te Romê in mei 1970 werd 
de uitnodiging herhaald.

Vooral in die declaraties van Reykjavik 
en Rome wordt al het een en ander gezegd 
over de doelstellingen van MBFR en de 
beginselen, waaraan die zouden moeten 
voldoen. Het zou te ver voeren om hier 
een opsomming te geven. Wat betreft 
de doelstellingen werd o.m. als uitgangs
punt gesteld, dat goede MBFR-afspraken 
een belangrijke bijdrage zouden kunnen 
leveren aan de ontspanning en aan een 
verdere vermindering van. het gevaar 
voor oorlog. Van de in de declaratie 
vermelde beginselen kan o.m. worden 
genoemd, dat MBFR-overeenkomsten in 
overeenstemming moeten zijn met de 
vitale veiligheidsbelangen van alle be
trokkenen en dat zij niet militair nadelig 
mogen zijn voor de ene of de andere kant. 
Een MBFR-regeling moet met andere 
woorden werkelijk militair verantwoord 
zijn.

Van de aanvang af is in deNAVO-uitspra- 
ken de MBFR-gedachte toegespitst op het 
centrale gedeelte van Europa dus voor 
de eerste tijd niet op Noord en Zuid. 
Dat is ook logisch, omdat juist in Cen- 
traal-Europa een grote concentratie van 
strijdkrachten bestaat en daar zou dus 
ook een regeling voor de beperking van 
die strijdkrachten het meest bijdragen 
tot de ontspanning.

BEWEGING

Na de declaratie van Rome kwam ge
leidelijk beweging in het standpunt van 
het Warschau Pact (WP) en in het voor
jaar van 1971 verklaarde partijleider 
Brezjnjew zich in algemene zin akkoord 
met de gedachte van troepenbeperkingen 
in Centraal-Europa. Van NAVO-kant is 
daarop voorgesteld om de practische mo
gelijkheden van het openen van multila
terale en verkennende besprekingen af te 
doen tasten door een missie onder leiding 
van de oud-secretaris-generaal Brosio. 
Moskou heeft op dat voorstel nooit officieel 
gereageerd en tijdens het bezoek van 
president Nixon aan de Sovjet-Unie in 
mei vorig jaar bleek tenslotte duidelijk, 
dat men niets voelde voor de m issie- 
Brosio, met name omdat de Sovjet-Unie 
het gesprek over strijdkrachtenbeperkin
gen niet wenste in het kader van het z.g. 
,,bloc-to-bloc approach” , dus van twee 
allianties tegenover elkaar.

Toch nog vrij spoedig is echter de weg 
vrijgekomen voor de nu te beginnen explo
raties en wel mede door de voortdurende 
nadruk, welke van NAVO-kant is gelegd op 
het nauwe verband tussen de Conferentie 
over Europese veiligheid (CEV) enerzijds 
en MBFR-besprekingen anderzijds. De 
argumenten daarvoor zijn o.m. heel dui
delijk terug te vinden in uitspraken van de 
Nederlandse regering, zoals bijvoorbeeld 
in de meest recente memorie van toe
lichting op de begroting van buitenlandse 
zaken nog eens herhaald. Die argumenta
tie komt hierop neer, dat men toch moei
lijk een reële conferentie over verbete
ring van de veiligheid in Europa kan

houden als daarbij concrete maatregelen 
op het gebied van de militaire veiligheid 
buiten beschouwing blijven. Het is daarom 
nodig, dat op de CEV zelfs over bepaalde 
militaire veiligheidsaspecten wordt ge
sproken. Maar daarnaast moet in een 
kleiner gezelschap van de direct betrok
ken landen concreet over MBFR worden 
gesproken. Voor de NAVO-landen had 
die MBFR zeker evenveel belang als de 
CEV. Zoals het in het communiqué van 
Bonn (juni 1972) nog werd gezegd, zou
den MBFR-exploraties voorafgaand aan 
of parallel met de m.p.t. moeten worden 
gehouden.

SAMENHANG

De Sovjet-Unie heeft de noodzakelijke 
band tussen CEV en MBFR nooit formeel 
aanvaard, maar het is uiteindelijk toch 
zo geplooid, dat in de vorige herfst 
gemaakte afspraken over de verschil
lende te houden gesprekken toch wel 
degelijk met die samenhang tussen CEV 
en MBFR rekening wordt gehouden. Toen 
het Westen akkoord ging met de aan
vangsdatum van 22 november voor de 
mpt, gebeurde dat op grond van de af
spraak, dat eind januari de MBFR-explo
raties zouden beginnen. Evenzo iS dui
delijk afgesproken, dat als straks inder
daad de echte CEV-conferentie zou be
ginnen (de Sovjet-Unie hoopt in juni a.s.), 
de werkelijke MBFR-onderhandelingen 
enkele maanden later zouden beginnen. 
De relatie CEV-MBFR gaat verder. Stel, 
dat het slecht zou gaan tijdens de MBFR- 
exploraties, dan zou dat ook van grote 
invloed zijn op de vraag, of een CEV- 
conferentie zou kunnen worden gehouden.

Medio november vorig jaar werden de 
Westelijke uitnodigingen voor de MBFR- 
exploraties gedaan. Uitgaande van de 
omschrijving, dat het gaat om landen 
met strijdkrachten in Centraal-Europa 
werden als volwaardige deelnemers aan 
de exploraties genoemd: van de NAVO- 
kant de Verenigde Staten, Canada, het 
Verenigd Koninkrijk, de Bondsrepubliek, 
België, Nederland, Luxemburg, en aan 
de kant van het Warschau-Pact de DDR, 
Hongarije, Polen en Tsjechoslowakije. 
Totaal twaalf landen dus. Van de NAVO- 
kant werd verder voorgesteld, dat één 
van de landen van de Noordflank (Dene
marken en Noorwegen) en één van de 
Zuidflank (Griekenland, Italië en Turkije) 
bij toerbeurt bij de besprekingen aanwezig 
zal zijn. Als plaats van samenkomst werd 
Genève voorgesteld, als datum 31 januari.

De antwoorden van de WP-landen van 
18 januari, die een andere plaats en een 
andere samenstelling voorstelden, maak
ten het twijfelachtig, of de exploraties 
nog zouden kunnen beginnen op 31 januari. 
De antwoorden, welke echter in het afge
lopen weekend op de Westelijke reacties 
werden ontvangen, maakten dat nu echter 
toch mogelijk. De exploraties vinden nu 
te Wenen plaats. Het Westen had om 
technische redenen voorkeur voor Genève, 
mede omdat daar al veel voorbereidingen 
waren getroffen. Maar het Westen heeft 
van de plaats uiteraard geen principiële 
kwestie gemaakt en wij zijn de Oosten
rijkse Regering ook zeer erkentelijk voor 
de door haar aangeboden gastvrijheid.

NIET MOEILIJK

Een van de eerste punten, welke te Wenen 
wordt geregeld, is die van de participatie. 
Van WP-kant komen naar Wenen, behalve 
de vijf door het Westen uitgenodigde lan
den, ook Bulgarije en Roemenië. Voor 
wat betreft hun aanwezigheid zal het 
vermoedelijk niet te moeilijk zijn een 
oplossing te vinden, bijvoorbeeld de ro- 
tatieregeling welke voor de landen van 
de Noord- en Zuid-flank van de NAVO is 
voorgesteld. Daarnaast heeft de Sovjet- 
Unie echter aangekondigd, dat zij zich 
het recht voorbehoudt om terug te komen 
op het in de nota van 18 januari uitge
dragen denkbeeld van deelneming door 
alle Europese landen, die daarvoor be
langstelling hebben. De Westelijke landen 
blijven zich op het standpunt stellen, dat 
MBFR-besprekingen, indien zij zinvol wil
len zijn, in een beperkte kring van recht-' 
streeks belanghebbende landen dienen 
plaats te vinden. Dat betekent dus, dat 
werkelijke deelname beperkt zou moeten 
blijven tot de landen van de NAVO en het 
Warschau Packt met strijdkrachten in 
Centraal-Europa. Voor de flanklanden van 
de NAVO is zoals vermeld, gezien de 
indirecte iuplicaties voor hun veiligheid.

aanwezigheid op rotatiebasis voorzien en 
aan WP-kant lijkt iets dergelijks denk
baar. Verdere uitbreiding lijkt onwense
lijk. Het is immers duidelijk, dat over de 
concrete mogelijkheden van werkelijke 
beperkingen en reducties in de strijd
krachten alleen vruchtbaar kan worden 
gesproken door landen, die daar direct 
mee te maken hebben. In een wijder 
gezelschap zou men op geheel verschil
lende golflengten praten. De Sovjet-Unie 
wenst weliswaar geen bloc-to-bloc bena
dering, maar de realiteit is nu eenmaal 
dat de leden van de twee allianties hun 
defensie-inspanning nauw op elkaar af
stemmen.

Voor de andere Europese landen zal ook 
gelegenheid moeten zijn om in meer 
algemene zin over militaire veiligheids
aspecten te spreken, maar daarvoor is 
de CEV het aangewezen forum. Zo heeft 
bijv. Nederland te Helsinki voorgesteld 
om een beginselverklaring betreffende 
het niveau en de activiteiten van strijd
krachten in Europa op een CEV te be
spreken.

Behalve het participatie-probleem zullen 
ook andere procedures-aspecten te Wenen 
moeten worden besproken, zoals de re 
geling van het voorzitterschap. Het is in 
Wenen niet zo dat, zoals te Helsinki, 
het gastheerland als neutrale voorzitter 
op kan treden.
Kwesties zoals de besluitvorming, b.v. 
concensus, zullen ook moeten worden 
besproken.

Wat de substantie betreft zal het vooral 
moeten gaan over de agenda van de 
MBFR-onderhandelingen en daaronder te

bespreken kwesties. Het Westen hecht 
meer waarde aan een substantiële inhoud 
van het gesprek dan Rusland tot nog toe 
heeft geihdiceerd. Noodzakelijk is in ieder 
geval, dat de exploraties een voldoende

duidelijk beeld opleveren, dat er moge
lijkheid is voor vruchtbare MBFR-onder
handelingen.

Over de duur van de exploraties valt 
thans nog weinig te zeggen. Maar geleerd 
door de tijd, lijkt een schatting van toch 
in ieder geval een aantal weken aan de 
voorzichtige kant.

EENSGEZIND

Het lijkt van belang er hier nog eens 
op te wijzen, dat over het gehele vraag
stuk van de MBFR-besprekingen de laatste 
jaren voortdurend NAVO-overleg heeft 
plaats gehad, gepaard gaande met gron
dige studies over de concrete mogelijk
heden van een MBFR-regeling. Bij dat 
NAVO-overleg is sprake van een grote 
mate van eensgezindheid. Het spreekt 
vanzelf, dat dit NAVO-overleg ook tijdens 
de besprekingen voortgaat, want waar het 
gaat om onze veiligheidsbelangen dienen 
wij volledige eenheid te bewaren.

Wat tenslotte de uiteindelijke perspectie
ven van MBFR-onderhandelingen betreft 
valt thans nog niet veel te zeggen. Het zal 
ongetwijfeld de nodige moeite kosten om 
een voor allen aanvaardbare regeling 
tot stand te brengen, maar het doel is 
alleszins de moeite waard en er is daarom 
plaats voor hoop, dat met de nodige in
spanning en goede wil een concreet resul
taat zal worden bereikt.

Ook CHU-fractie vocht 
tevergeefs voor

KROMMENIE 
EN ASSEN DELFT

De christelijk-historische Tweede-Ka- 
merfractie heeft vorige week in de Tweede 
Kamer, met andere fracties, tevergeefs 
gevochten voor de Zaanse gemeenten 
Krommenie en Assendelft. Dat was tijdens 
de behandeling van het regeringsvoorstel 
de gemeenten Assendelft, Koog aan de 
Zaan, Krommenie, Westzaan, Wormer, 
Wormerveer, Zaandam en Zaandijk sa
men te voegen tot één nieuwe gemeente 
met de naam Zaanstad.
Bij de aanvang van het debat lagen er 
reeds 'twee amendementen ter tafel: één 
van de PvdA-er Staffelen om Wormer 
uit het wetsontwerp te laten en één van 
het AR-kamerlid Schakel (mede-onderte- 
kend onder andere door T. Tolman-CHU) 
om Krommenie en Assendelft niet bij 
Zaanstad te voegen, maar ze samen een 
nieuwe gemeente te laten vormen.
Het debat, dat over twee dagen gespreid 
plaats vond, leidde er toe, dathetamende- 
ment-Stoffelen werd aangenomen en dat 
van Schakel verworpen. Uiteindelijk gingen 
alle fracties, op CPN, PSP en RKPN na, 
akkoord met samenvoegen tot Zaanstad van 
zeven gemeenten. (Dank zij het aannemen 
van het amendement-Stoffelen blijkt Wor
mer voorlopig zelfstandig.)

De woordvoerder van de christelijk-histo
rische fractie, de heer Tolman, wees er 
in zijn betoog op, dat aanvankelijk voor 
de Zaanstreek van een groot aantal inwo
ners is uitgegaan, n.1. van 290.000. Thans 
wordt rekening gehouden met 140.000 tot
160.000 inwoners. ,,Deze gang van zaken 
moet tot nadenken stemmen,”  aldus de 
heer Tolman. Hij vond evenwel niet alleen 
de bevolkingstoeneming van belang. Er

dient ook rekening met de industrialisatie 
gehouden te worden.
,,Er is wel gedacht, dat in de Zaanstreek 
veel industrie zou komen, maar de pro
vinciale staten van Noord-Holland hebben 
onlangs uitgesproken, dat op de noorde
lijke oever van het Noordzeekanaal geen 
basis- of havenindustrieën kunnen ko
men.”  De heer Tolman meende dan ook, nu 
de grondslagen voor de vorming van Zaan
stad - de noodzaak van woningbouw en 
industrialisatie - zulke belangrijke wij
zigingen hebben ondergaan, dat herziening 
van de uitgangspunten noodzakelijk is. 
Hij vond het logisch, dat er een amende
ment kwam om Krommenie en Wormer
veer niet tot Zaanstad te laten behoren. 
De Tweede-Kamerfractie van de CHU 
toonde zich indertijd, bij de behandeling 
van het voorstel tot samenvoeging van 
gemeenten in het IJmond-gebied, een te
genstander van het vormen van mammoet- 
gemeenten. Dit uitgangspunt handhaaft de 
fractie nog, aldus de heer Tolman, alhoe
wel het discutabel is, wat een mammoet- 
gemeente is. Hij vond evenwel, dat Krom
menie en Assendelft de kans moeten 
hebben te tonen, dat zij samen een zelf
standig bestuur kunnen opbouwen. ,,Zij 
kunnen een bijzonder krachtige gemeente 
vormen.”
Minister Geertsema van binnenlandse za
ken noemde de samenvoeging van de twee 
gemeenten onjuist en fataal. ,,Zij zijn 
onlosmakelijk met de Zaanstreek verbon
den. Loskoppeling brengt slechts bestuur
lijke problemen met zich,”  aldus de 
bewindsman, die de meerderheid van de 
kamer achter zich kreeg.

H. L.
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Zo denk ik 
er over

De redactie van „de Nederlander”  .be
houdt zich het recht voor te lange inge
zonden stukken te bekorten.

Mellema 
HEEFT GELIJK
In de Nederlander van 19 januari 1973 
vraagt de heer J. T. Mellema „waar 
staan we?”  en hij antwoordt: „In een 
volstrekte chaos” .
Hij analyseert dan de politieke situatie 
en constateert, dat de confessionele drie-
- waartoe 'ik mij hier wil beperken - 
ondanks stuur- en contactgroep de kans 
voor één gezamenlijke partij hebben laten 
voorbij gaan, ,,men heeft ’t niet gedurfd” .

De heer Mellema heeft gelijk. ,,Men” 
heeft ’t niet gedurfd. Wie is deze ,,men” ? 
Dezelfde die op 17 juni 1972 in de con- 
tactraad de nota ,,Op weg naar een ver
antwoordelijke maatschappij”  vaststelde. 
Dezelfde die dit stuk opende met het be
moedigende ,,Sinds 1967 bestaat er een 
groeiende samenwerking tussen ARP, CHU 
en KVP” . Dezelfde die schreef ,,Onze 
nieuwe politieke organisatie wil haar b ij
dragen leveren, waarbij het Evangelie 
een uitdaging, een opgave en een gave 
tegelijkertijd is .”  Dezelfde die stelde 
,,Onze nieuwe- politieke organisatie wil:
- bij voortduring de uitdaging van de 
Evangelische oproep beantwoorden - een 
voorhoedementaliteit uitdragen” . De
zelfde die de nota filosofisch eindigde met: 
,,De voorstellen en gedachten van deze 
strategienota zullen voor velen ideëel en
nog veraf lijken, maar.....  gelukkig zijn
idealen nog dikwijls de ouders der wer
kelijkheid.”

. I
Maar, men h^eft ’t niet gedurfd! Staan wij 
thans wezenlijk bij de dovende resten van 
het toen opflakkerende vuur van de samen
werking, van het antwoord op de uitdaging, 
van de idealen? Er is inderdaad in de 
politieke constellatie in dit land in korte 
tijd wel zeer veel veranderd, een vol
strekte chaos ontstaan. In ’t Evangelie 
evenwel is niets veranderd, ’t daagt u, 
mij, ons nog steeds uit! Politieke samen
werking, op basis van het Evangelie - ik 
spreek hier niet van confessioneel - 
is harder nodig dan wellicht ooit tevoren. 
Biedt ’t Evangelie niet juist alle moge
lijkheden, waaraan een moderne ,,partij 
van ’t midden” , waaraan zo grote behoefte 
bestaat, moet voldoen? Zij kan die voor
hoedementaliteit uitdragen, overal waar 
’t nodig is, zij kan verdedigen wat waarde- 
vol is en zij moet Qp grond van dat 
uitdagende Evangelie open,en éérlijk zijn. 
Als wij van het Evangelie uitgaan, stellen 
wij immers Christus centraal, stellen wij 
de moed en het mededogen centraal, en 
realiseren wij ons de wonderlijke flexi
biliteit van de Evangelische boodschap 
evenzeer als de realiteit, de doelbewust
heid en de zekerheid van Christus.

,,De aanspreekbaarheid van het Evangelie 
was een middel geweest om de partijen 
tot elkaar te brengen,”  zegt de heer 
Mellema. Dat is het naar mijn mening 
nog, want Christus blijft roepen, blijft 
de samenbindende realiteit, blijft de op
dracht geven. Dat is de confessie niet en 
wellicht nooit geweest.

Toen in 1520 op Erasmus druk werd 
uitgeoefend zich tegen Luther te keren
- zelfs werd hem een bisschopsambt 
voorgespiegeld - antwoordde hij: „Ik ben 
Christen, ik haat twist en tweedracht, ik 
behoor tot geen enkele richting, mijn partij 
is Christus.”  *)

Als er ooit een ogenblik is, dat de Chris
tenen in dit land zeer wezenlijk de partij 

■ van Christus moeten kiezen, dan is dat 
thans aanwezig. Hij biedt ruimte zijn 
gedurende 2000 jaar actueel gebleven 
boodschap ook thans herkenbare en bezie
lende vormen te geven en de politieke 
samenwerking - die ’t Evangelie als uit
daging aanvaardt - te ontdoen van ondui
delijkheid en tweeslachtigheid.

Een laatste citaat uit het artikel van de 
heer Mellema als hij de vraag uit de Ne
derlander overneemt ,,Aan wie de daad”  
en antwoordt ,,aan allen, niemand uitge
zonderd” .

Voorhout (ZH) A. Pierhagen.

DEMOCRATIE

Enkele passages in het artikel van de 
heer N. heb ik als arrogant aangemerkt. 
Zo., b.v. de manier waarop hij schrijft 
over de kiesverenigingen en de groeps
vergaderingen en diegenen die vast willen 
houden aan de CH-beginselen worden be
stempeld als paladijnen en worden ver
wezen naar de ,,veilige burcht van Jonge
ling” .
Wanneer men bepaalde kandidaten niet 
kent en men zich niet op de hoogte weet 
te stellen van kandidaten, is dat nog geen 
reden om dan alles maar aan het Bestuur 
over te laten. Dan geeft men zichzelf 
een bewijs van onvermogen.
Ik begrijp niet dat mij verweten wordt 
een tegenstander van een goed functione
rende democratie te zijn. Van mening ben 
ik dat een bepaalde groep de Unie koste 
was het kost z.g. vernieuwingen wil door
voeren. Wanneer dit streven enigszins 
gestuit wordt door activiteiten aan de 
basis van de Unie wordt dat quasi-demo- 
cratisch genoemd.
Beter lijkt mij het om te zeggen: men 
krijgt zijn zin niet. Duidelijk is dat 
progressieve topbestuurders de zaak 
overspeeld hebben.

Het bovenstaande is door mij, in de op 
2 februari j.1. gehouden vergadering van 
de Landelijke Propaganda Commissie van 
de CHU voorgelezen, gaarne reacties.

*) Prof. dr. M. A. Nauwelaerts ,,Eras
mus” , blz. 97.

(Afschrift van een brief, gezonden 
aan de Lohman-stichting).

Repliek van 

J. J. Timmerman aan

A. B. Nieuwenhuijse

Het zij mij vergunt nog éénmaal te reage
ren op het antwoord van de heer A. B. 
Nieuwenhuijse aan mij in ,,De Neder
lander”  van 26 januari j.1.
De heer N. blijft constateren dat de CHU 
naar de liberalen lonkt en aanstuurt op 
een stevige vrijage met de VVD.
Dat is gewoon onjuist. Alleen is geble
ken dat met de VVD een normaal gesprek 
en een redelijk beleid te voeren is. Ik 
zou dat niet onevangelisch willen noemen. 
Alleen hebben een aantal leidinggevende 
politici in de CHU herhaaldelijk blijk 
gegeven bij voorkeur met de PvdA te 
willen regeren, dat terwdjl diezelfde PvdA 
de CHU verachtelijk afwees. De kiezers 
hebben die voorkeur afgewezen, heb ik 
aangetoond.
De heer N. wil dat de CHU te gast gaat 
bij de PvdA, omdat zij allereerst en 
allermeest hun aandacht zouden concen
treren op de tallozen in onze sam.enleving 
die in de hoeken zitten waar de slagen 
vallen.
Wat let de heer N, zelf te gast te gaan 
bij de PvdA?
Ik pleit er in elk geval niet voor om dat 
wel bij de VVD te doen. Persoonlijk 
geloof ik, dat als de linkse partijen zo 
zij aan de macht komen, zoals zij zich 
nu presenteren, een nieuw proletariaat 
zal ontstaan en gezien hun uitingen via de 
meeste in hun handen zijnde publiciteits
media, de verloedering in Nederland nog 
verder om zich heen zal grijpen.
Dat de VVD een constructieve partij is, 
is juist wel relevant. De liberale begin
selen zijn in deze partij geihstitutionali- 
seérd.

BEGINSELEN

Overigens ben ik van mening dat vele 
christelijk-historische gedachten terug 
te vinden zijn in het laatst verschenen 
boek van de heer H. A. Lunshof ,,Aan de 
vooravond van een beslissing” , waarin 
staat te lezen: Dat de Confessionele par
tijen enerzijds en de liberalen, socia
listen en communisten anderzijds een 
diepgaand verschil bestaat.
Hij schrijft dat Confessionele partijen 
alleen zin hebben, niet als zij de wereld 
willen verbeteren, maar als zij veelheden 
van macht in stand willen houden, waar
door de persoonlijke vrijheid gewaar
borgd wordt, de staatsmacht beknot wordt 
en de tirannie van gelijkheid verdwijnt”  
Elders in dat boek verhaalt hij over een 
Russisch hoogleraar in het volkenrecht 
die naar Amerika is geëmigreerd, die 
ergens zegt: ,,Een maatschappij is tota
litair als het aantal van de staatsbemoeie
nissen zo groot is dat vrijwel alle men
selijke werkzaamheden er door bestuurd 
worden” .
In een interview in de Haagse Post van 
27 januari zegt Lunshof: ,,Ik zie een 
opeenvolging van liberalisme, socialisme 
en communisme, dat zijn allemaal kin
deren van één boom, namelijk dat de 
mens de maat van alle dingen is ” .
Dat wil zeggen dat de rechten van de mens 
gekomen zijn in plaats van de rechten van 
God.

Rotterdam J. J. Timmerman

Méér geloven 

in de CHU

Amsterdam,
Johan Verhulststraat 68 G. J. Thoolen

Volgens ons beginselprogramma moeten 
wij meer gaan geloven in de CHU!!! 
Daarom moet er meer vorm en inhoud 
aan gegeven worden. Tevens dient de 
mentaliteit te veranderen.
Als CHU duidelijk haar gezicht vertoont 
en het standpunt van ,,het kan vriezen of 
dooien”  verlaat en niet bang is haar 
mening, gegrond op ons beginselprogram
ma, uitdraagt, zonder de ander naar de 
ogen te kijken, is veel mogelijk.
Daarom moeten wij nu beginnen iets van 
de CHU waar te maken, en de eigen 
identiteit terug te geven.
Niet de samenwerking uit de weg gaan, 
wel streven naar federatieve samenwer
king, daarbij stellend, dat in het verleden 
nooit mensen, die wat meer progressief 
dachten, uit de CHU zijn geweerd.
De CHU is zowel beginsel- als program- 
partij. Zij stelt aan overheid, burger en 
zichzelf de eis om heel het politiek han
delen te baseren op het Evangelie! Als 
bezinning hierop formuleert zij periodiek 
programma’s, zonder deze als dé chris
telijke opvatting te beschouwen.
De CHU blijft van mening, dat ook in de 
zeventiger jaren de christenen zich - niet 
individueel, maar collectief - poiitiek 
dienen te organiseren, eventueel in groter 
verband, dan tot dusver. De CHU is een 
volkspartij (Hoedemaker, héél het volk!), 
waarin plaats is voor mensen uit alle 
milieus.

De CHU is een open partij, die:

a. plaats laat voor uiteenlopende menin
gen (Unie!),

b. ten alle tijde bereid is met andere 
constructieve partijen samen te wer
ken,

c. bereid is om de daad bij het woord 
te voegen en regeringsverantwoorde
lijkheid te (laten) dragen,

d. voorstandster is van een economisch 
stelsel, waarbij de verant-v'oordelijk- 
heden over burgers en overheid ge
spreid zijn,

e. zowel in de politiek als economie de 
vrijheid (van keuze, van consumptie en 
productie) wil garanderen.

De CHU is één op de toekomst gerichte 
partij (kritisch t.o.v. het bestaande), die 
nu de maatschappelijke voor-waarden wil 
scheppen voor het bereiken van het éne 
levensdoel van mens en samenleving. 
De CHU gokt niet op de volksgunst (majo
riteit), maar wil haar beginselen tot er
kenning brengen (autoriteit), ook als dat 
niet populair is en harde maatregelen 
vraagt.

RADIOSERIE

ONDERNEMINGS

RAAD

In de herst van 1970 zond de NCRV-radio 
acht Bij de Tijd-programma’s uit over 
inspraak in de ondernemingen. De nieuwe 
Wet op de Ondernemingsraden stond daar
bij centraal.
Van donderdag 1 maart tot en met don
derdag 19 april aanstaande zendt de 
NCRV-radio een vervolg op deze serie 
uit. Deze nieuwe reeks ,,De Onderne
mingsraad”  is bestemd voor de achterban 
van ondernemingsraadsleden.

Uitgangspunt is het feit, dat de onderne
mingen in Nederland tot 1 april 1973 
de gelegenheid hebben de ondernemings- 
raadsituatie aan te passen, dan wel voor 
het eerst een ondernemingsraad in het 
leven te roepen (o.a. in de ziekenhuizen 
en in de bouwwereld).
In de acht dokumentaires gaat het om de 
vraag hoe de werknemer zijn arbeids
situatie door werkoverleg en vertegen
woordigend overleg (via de ondernemings
raad) kan beïnvloeden. Daarnaast wordt 
informatie gegeven over de Wet op de 
Ondernemingsraden en andere wetten die 
in dit verband een rol speféh.

SCHRIFTELIJKE BEGELEIDING

Parallel aan de radio-uitzendingen ver
schijnt een mapje met informatie over de 
ondernemingsraad. Daarin zijn o.a. de 
van kommentaar voorziene nieuwe Wet 
op de Ondernemingsraden en een litera
tuuropgave verwerkt. Ook krijgt men in
formatie over de bedrijfsvereniging in 
Nederland en over de mogelijkheid deel 
te nemen aan een gespreksgroep.
Dit informatiemapje kan men bestellen 
door f3,50 over te maken op postgiro
rekening 12 53 000 t.n.v. NCRV-Uitgaven, 
Schuttersweg 8 te Hilversum (onder ver
melding: De Ondernemingsraad).

Pravindaal bestuur 

N.-Brabant
De besturen van de kamerkringen’s-H er- 
togenbosch en Tilburg van de Christelijk 
Historische Unie hebben een provinciaal 
bestuur voor deze partij in de provincie 
Noord-Brabant gevormd.
Tot voorzitter van dit bestuur is be
noemd dr. ir. J. Cornelissen, Beatrix- 
laan 8 te Geldrop en tot secretaris O. Y. 
Schouten, Van Assendelftstraat 88 te 
Waalwijk.
De taak van dit bestuur is in de provincie 
Noord-Brabant voor de Christelijk Histo
rische Unie een communicatie- en or- 
ganisatie-orgaan te zijn.
Vanuit deze taakstelling is contact opge
nomen met de provinciale besturen van de 
Katholieke Volkspartij en van de Anti- 
Revolutionaire Partij om te onderzoeken 
waar en op welke wijze deze partijen in 
deze provincie kunnen samenwerken.

B D E B v a n  d e  BUNT-
Voor nieuw of 

occasion RIJNSBURGER

AUTOMOBIELBEDRIJF N .y .

SUCCES iK  mengvoeders ★  granen bloem en meel
Callenbachstraat 1 ★  kunstmeststoffen ★  ruwvoeders

NIJKERK 
Tel. 03494-1661 Nijverheidsstraat 2 4 ' Telefoon 2342 - Nijkerk
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nu de economie wat schraler is, is het nog noodzakelijker 
op de kosten te letten.

kies daarom met zorg uw drukkerij.

let op prijzen, maar ook op mogelijkheden en service.

de b.d.u. zowel voor het fijnste handelsdrukwerk als massaal 
reclamedrukwerk.

de modernste apparatuur;
★  hoog- en vlakdruk
★  vellen en rotatie
★  lood- en fotografisch zetten

vervaardigt desgewenst uw periodiek van a (abonnementen, 
advertenties, administratie] tot z (zetten, drukken, 
adresseren, verzenden).

barneveldse drukkerij en uitgeverij b.v.
nieuwstraat 15 — telefoon 03420-3141 barneveld

RIJDAM

alphen aan den rijn 
07120-91543 
043-21248 
maastricht

NV TECHNISCH BUREAU 
ALPHEN AAN DEN RJJN

metaalspuiten
machinebouw
staalkonstrukties
kranenbouw
roenverken

Makelaardij 
R. W. van Weenum

BEEMTERWEG 36 - TELEF. 05762-270 
WENUM (Gem. Apeldoorn)

TAXATIËN - VERZEKERINGEN - KREDIETEN

BIJL
TEXTIEL
OEGSTGEEST

De Kempenaerstraat 
30

Telefoon
01710-50808

*
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BOUWBEDRIJF 
P. HULSBOS Jzn. B.V.

NIEUW VENNEP - Telefoon 02526-2277 

ABBENES - Telefoon 02524-226

Kistenfabriek
Nijkerk

N. DE BOER

KERKEN- EN SCHOLEN BOUWERS 
BURGERLIJKE EN UTILITEITSBOUW



de
Vrijdag 23 februari 1973 - 9e jaargang no. 8

lederlander
LEDENKONTAKTBLAD CHU

Redactie: Postbus 8822 - 'sGravenhage-2078 ■ Administratie: Van Deventerlaan 49 - Voorburg - Giro 70154, tn.v. Stichting Uniepers, Voorburg

De kabinetsformatie door drs. A. D. W. Tilanus

WAT WIL BURGER ONS BIEDEN ?
Op het moment dat ik dit artikel schrijf, 
wachten we vol spanning op het program 
dat kabinetsformateur Burger ons zal pre
senteren. Er heeft zich rond de opstelling 
van dit program voor de buitenstaander 
veel afgespeeld dat verwondering opwekt. 
Dat is begrijpelijk. Maar het heeft niet 
aan de fraktieleiders van KVP, ARP en 
CHU gelegen.
Graag wil ik de houding die wij tot nu 
toe in de fase-Burger hebben aangenomen, 
nader voor u toelichten.

Een centraal punt voor KVP, ARP en CHU 
vormde de gelijkwaardigheid bij de on- 
derhandelingen. Dit hebben wij steeds 
voorop gesteld. In ons eerste gesprek met 
mr. Burger kregen wij. de indruk dat de 
formateur rekening wenste te houden met 
dit punt. Onzerzijds werd gesteld dat 
gelijkwaardigheid ons inziens inhield: vol
ledig gelijke behandeling als de ,,linkse 
drie" ten aanzien van de opstelling van 
een concept-regeerprogram; samenstel
ling en portefeuille verdeling van een 
eventueel te formeren kabinet met inacht
neming van de onderlinge krachtsverhou
ding in de nieuw gekozen Tweede Kamer.

Toen de heer Burger in zijn communiqué 
van 9 februari j.1. echter stelde dat hij 
aan KVP. ARP en CHU vroeg hoofdpun
ten voor een regeringsprogram op te 
geven en aan PvdA, PPR en D'66 verzocht 
had hem in te lichten over een aantal 
aspecten van de uitvoering van het pro
gram van de ,.linkse drie", groeide bij 
ons de vrees dat de formateur het uit
gangspunt van de gelijkwaardigheid had 
losgelaten.
Bepaald teleurgesteld waren wij toen mr. 
Burger weigerde in een nieuw gesprek 
deze kwestie met ons te bespreken.

HOOFDPUNTEN

Op 13 februari hebben KVP, ARP en 
CHU hun Hoofdpunten voor een regerings
beleid aan de formateur toegezonden. Wij 
hebben toen nogmaals nadrukkelijk ge
steld binnen welke grenzen de formateur 
dit stuk kon gebruiken. Dit is geen hals
starrigheid van ons geweest. Het was 
noodzakelijk doordat de heer Burger ons 
geen gesprek wilde toestaan.
In deze brief hebben wij opnieuw onze 
opvatting van het begrip ,,gelijkwaardig 
partn'erschap" uiteengezet. Ik wees hierop 
reeds aan het begin van dit artikel.

Voorts hebben wij gezegd dat wij wanneer 
de formateur niet de gelijkwaardigheid 
tot uitgangspunt van zijn formatie nam.

CHU via radio en tv
De CHU verzorgt in de komende weken 
de volgende politieke zendtijd: 
radio: elke woensdagavond om de veer
tien dagen via de zender Hilversum 1, 
van 18.20 tot 18.30 uur; de eerstvolgende 
uitzendingen zijn op woensdagavond 7 
maart en woensdag 21 maart, 
televisie: de eerstvolgende uitzending is 
op woensdagavond 9 mei, van 20.20 tot 
20.30 uur via Nederland 1.

H. L.

wij geestverwanten zouden moeten ont
raden in een door hem te formeren 
kabinet zitting te nemen.

Daarnaast is door KVP, ARP en CHU in 
deze brief gesteid dat wij een door de 
heer Burger te formeren zuiver links 
minderheidskabinet - Den Uyl niet zullen 
kunnen gedogen.

NIEUWE MOTIE-DECKERS?

Er is in dit verband reeds uitvoerig ge
schreven over het karakter van een nieuwe 
motie-Deckers. De heer Deckers - onlangs 
90 jaar geworden - diende in 1939 als 
voorzitter van de fraktie der R.K. Staats
partij een motie in, waardoor het gevorm
de vijfde kabinet-Colijn onmiddellijk bij 
de presentatie in de Kamer ten val kwam.

Er is wel gesteld dat deze handelwijze 
nu volstrekt onjuist zou zijn. Ik moet 
dit beslist ontkennen. Want sterker nog 
dan bij het vijfde kabinet-Colijn in 1939, 
weet formateur Burger thans dat wij 
zijn wijze van formatie, wanneer hij 
de richting in zou slaan van een zuiver 
links kabinet, enige malen nadrukkelijk 
als voor ons onaanvaardbaar heliben ge
noemd.

Dit is niet een kwestie van politieke onwil ot 
,,niet willen kiezen" van KVP, ARP en 
CHU. Wij menen dat de heer Burger zijn 
formatie-opdracht namelijk onjuist inter
preteert, wanneer hij een zuiver links 
kabinet zou vormen. Zowel de vorming 
van een zuiver links minderheidskabinet 
als een zogenaamd ,,rood kabinet met een 
witte rand", dat wil zeggen een links ka
binet-Den Uyl, aangevuld met enkele 
ministers afkomstig uit KVP, ARP en 
CHU, heeft informateur Ruppert in zijn 
eindrapport afgewezen. De heer Ruppert 
concludeerde dat dit niet mogelijk was. 
En ook hier zijn het KVP, ARP en CHU 
geweest die dit nadrukkelijk aan informa
teur Ruppert hebben laten weten.

HOOFDPUNTEN VAN 
KVP, ARP EN CHU

Een belangrijk moment in deze formatie 
was de samenstelling van de hoofdpunten 
voor een regeringsprogram door KVP, 
ARP en CHU.

Hiervoor werd door de drie frakties een 
programcommissie gevormd. Leden van 
deze commissie waren: voor de KVP 
mevrouw Gardeniers-Berendsen, en de 
heren Peijnenburg en Van Zeijl; voor de 
ARP mejuffrouw Van Leeuwen en de heer 
Vermaat: en tenslotte voor de CHU de 
heer Scholten, terwijl ik zelf als voorzit
ter mocht optreden.

In deze programcommissie is hard en met 
veel teamgeest gewerkt. In anderhalve 
dag waren wij gereed. Er waren natuur
lijk hier en daar accentverschillen maar 
er is door niemand een als pijnlijk ge
voelde concessie nodig geweest.

Als uitgangspunt voor ons werkstuk hebben 
wij de volgende programs genomen: het ge
meenschappelijk Urgentieprogram 1971- 
1975; de schets van beleid vooi- 1973; 
het verkiezingsmanifest 1972 en de pro
grammatische punten die wij op 19 de
cember toezonden aan informateur 
Ruppert.

De frakties zijn unaniem met ons werk
stuk akkoord gegaan. Hiermee is dit stuk

een gemeenschappelijk politiek bezit van 
KVP, ARP en CHU; terwijl door deze 
arbeid opnieuw de goede verhoudingen 
tussen onze drie frakties zijn gebleken 
en versterkt. In dit opzicht is dit rapport 
een belangrijke mijlpaal in onze weg naar 
verdere samenwerking in de Tweede Ka
mer.

BURGERS REAKTIE

Ik schreef reeds dat wij onze Hoofdpun
ten aan de formateur hebben aangeboden 
met de uitdrukkelijke beperking dat hij 
dit stuk slechts mocht gebruiken, wanneer 
duidelijk was gemaakt dat hij bereid was 
ons als gelijkwaardige partners van PvdA, 
D’66 en de PPR te behandelen. Door Bur
gers weigering hierover nader met ons 
te spreken, was deze vraag onbeantwoord 
gebleven. Mocht Burger dit stuk toch 
hanteren zonder van deze gelijkwaardig
heid uit te gaan, dan handelde hij daar
mee zonder onze toestemming.

De formateur reageerde hierop enigs
zins ontstemd in een uitvoerige brief 
van zeven kantjes.

Hij stelde twee hoofdvragen. Ten eerste 
vroeg hij of de vertrouwelijkheid va., ons 
rapport kon worden opgeheven; vervolgens 
stelde hij opnieuw de vraag of hij ons stuk 
voor zijn arbeid kon gebruiken.
Nog dezelfde dag (14 februari) schreven 
de fraktievoorzitters van KVP, ARP en 
CHU een korte brief aan mr. Burger. 
Wij wezen er op dat de vertrouwelijkheid 
van ons rapport slechts gold zolang er 
binnen de commissie en de frakties mee 
gewerkt werd. De vertrouwelijkheid was 
derhalve toen ons program de pers be
reikte opgeheven.

Op de vraag van mr. Burger naar onze 
toestemming om het program met Hoofd
punten te mogen hanteren, verwezen wij 
toen naar onze brief van 13 februari.

Op 16 februari wezen wij mr. Burger in 
een meer uitvoerige brief op onze opvat
ting inzake de inhoud van zijn opdracht. 
Wij beklemtoonden dat reeds informateur 
Ruppert in zijn eindrapport aan de Ko
ningin de vorming van een zuiver links 
minderheidskabinet-Den Uyl alsmede een 
zogenaamd ,,Rood kabinet met een witte 
rand" onmogelijk had geacht.

Hierop heeft de formateur ons geschre
ven dat hij een ontwerp regeringsprogram 
gaat ontwerpen. Hij verzocht ons ons 
standpunt nog eens te overwegen.

IN AFWACHTING

Op het moment waarop ik dit artikel moet 
afronden, zijn wij nog in afwachting van 
het ontwerp-program dat mr. Burger 
zal formuleren.

Bij de beoordeling van dit program zal 
onze eerste vraag zijn welk soort kabinet 
(zuiver rood; rood met een witte rand of 
gelijkwaardig rood-wit) de formateur voor 
ogen staat. Tot nu toe is mr. Burger 
hierover steeds onduidelijk geweest. We 
zullen nu nog even geduld moeten oefenen. 
Vast staat wel dat de fase-Burger zich in 
een beslissend stadium bevindt.

Den Haag, 19 februari 1973 Tilanus,

Algemene vergadering 

van CHU uitgesteld

tot 19 mei
De algemene vergadering-1973 van de 
CHU is drie weken uitgesteld. Oorspron
kelijk was zaterdag 28 april voor deze 
vergadering gereserveerd, maar het Unie- 
bestuur heeft besloten de jaarvergadering 
op zaterdag 19 mei aanstaande te houden. 
De oorzaak van dit uitstel is gelegen 
in het feit, dat het wenselijk werd geacht 
om de drie christelijke partijen KVP, ARP 
en CHU op één en dezelfde dag een be
slissing te laten nemen over de nota 
van de contactraad ,,Op weg naar een 
verantwoordelijke samenleving” . Ook de 
KVP en ARP zullen op zaterdag de 19de 
mei vergaderen.

UNIERAAD

De Unieraad van de, CHU komt op zater
dag 10 maart aanstaande in vergadering 
bijeen. Dan is ondermeer aan de orde de 
nota van het Uniebestuur over de politieke 
plaats van de CHU.
De samenstelling van de nota werd toe
gezegd op de Unieraadsvergadering, op 
zaterdag 9 december jongstleden (vrij 
kort na de Twee-Kamer-verkiezingen) 
gehouden te Rotterdam. Deze nota, die 
in eerste lezing reeds door het Unie
bestuur besproken werd, is daarna onder
werp van gesprek geweest in een bijeen
komst van het bestuur met de christelijk- 
historische fracties uit de Eerste en 
Tweede Kamer.
In deze bijeenkomst viel het besluit een 
kleine werkgroep samen te stellen voor 
de verdere vormgeving van de nota. In 
die werkgroep namen zitting de bestuurs
leden mr. O. W. A. van Verschuer en 
ds. A. Oliemans, de Eerste-Kamer-leden 
jhr. mr. L. E. de Geer van Oudegein en 
ds. J. W. Beerekamp en de Tweede- 
Kamer-leden drs. D. F. van der Mei en 
drs. G. van Leijenhorst.
Het is de bedoeling de nota, alvorens zij 
aan de Unieraad wordt voorgelegd, nog 
eens door te spreken in een bijeenkomst 
van Uniebestuur, de beide kamerfracties 
en de christelijk-historische bewindslie
den.

H. L.
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Gemeente- en provinciebestuurders Lkhtenstein 

komen 28 februari te Utrecht bi/een wil
Het is een vast gegeven in de maand 
februari. Dan komen de leden van de 
gemeenteraden en provinciale staten, die 
tot de Unie behoren, te Utrecht bijeen.

Het is meer dan een traditioneel bijeen
komen van christelijk-historischen. Im
mer ook geven de kamerleden blijk, dat 
zij een jaarvergadering van christelijk- 
historischen bestudeerden op gemeentelijk 
en gewestelijk niveau, als het enigszins 
kan willen bijwo.nen. Dan klinkt de stem 
van hen, die onze kiezers in raad en 
staten vertegenwoordigen, duidelijk en 
van zeer nabij.
En in de pauze en na afloop is er menig 
probleem dat over en weer kan worden 
uitgewisseld.

Mocht het op woensdag 28 februari aan
staande de eerste keer zijn, dat gij naar 
Utrecht gaat, naar de jaarvergadering 
van de Vereniging van christelijk-histo-

rische leden van gemeente- en provincie
besturen? Het zal u goed doen in deze 
kring van bestuurderen - en laten we de 
adviseurs, de secretarissen van de ge
meenten niet vergeten - die dag in ons 
midden te vertoeven.

NOG MEER

Maar er is dit jaar nog meer. In de 
ochtenduren spreekt de christelijk-histo- 
rische staatssecretaris van verkeer en 
waterstaat, dr. R. J. H. Kruisinga, over 
het onderwerp ,,Staatkundige hervormin
gen in het licht van de politieke doel
stellingen” .

Het zal de belangstellende lezer niet 
zijn ontgaan, dat juist het behandelen 
van dit onderwerp in dit tijdsbestek - en 
nog steeds onder de verwachting van een 
kabinet en zijn programma - met speciale 
bedoeling naar voren komt.

Staatssecretaris dr R. J. H. Kruisinga:

Staatkundige hervorming in het licht 

van de politieke doelstelling
,,staatkundige hervorming in het licht 
van de politieke doelstelling. Wenselijke 
en onwenselijke hervorming en herstruc
turering van bevoegdheden van de Ne
derlandse bestuurlijke organen.”
Dit is het uitgangspunt van de rede, welke 
de christelijk-historische staatssecreta
ris van verkeer en waterstaat, dr. R. J. 
H. Kruisinga zal houden op de op woens
dag 38 februari in het Jaarbeurscongres
centrum te Utrecht te houden jaarverga
dering van de Vereniging van christelijk- 
historische leden van gemeente- en pro
vinciebesturen. In afwijking van de rond
gezonden agenda van deze vergadering 
zal de bewindsman zijn rede reeds in de 
ochtendbijeenkomst houden.
Het bestuur van de vereniging nodigt, 
door middel van deze in het ledencon
tactblad ,,De Nederlander”  geplaatste 
aankondiging, alle belangstellenden uit 
tot bijwoning van de vergadering, welke 
om half elf aanvangt.

HERZIENING

In zijn betoog gaat dr. Kruisinga in op 
de noodzakelijke herziening van onze de
partementale indeling. Hij vergelijkt daar
bij het Nederlandse systeem met enkele 
buitenlandse stelsels. Met name vestigt 
hij ook de aandacht op de bijzondere 
moeilijkheid die het Nederlandse stelsel 
met zich brengt door de persoonlijke ver
antwoordelijkheid van al do bewindslieden 
tegenover de Kamers der Staten-Gene- 
raal. En de specifieke problematiek die 
in dit verband onze coalitiekabinetten met 
zich brengen.
Daarnaast wijst hij op de sterke departe
mentale geslotenheid in Nedcidand door de 
geringe wisseling van arnbtonai'en tussen 
de verschillende departementen.
Dit bij elkaar leidt in Nederland tot ver
traging bij totstandkoming bij de wet
geving en bij het noodzakelijk interdepar
tementaal overleg.
Hij is van. oordeel dat in deze situatie 
in de komende jaren bepaalde verbeterin
gen moeten worden aangebracht.

KRITISCHE BESCHOUWING

Dr. Kruisinga gaat verdei' in op de ver
deling van de verantwoordelijkheden

tussen rijk, provincie en gemeente en 
wijst er op dat voor een goed functione
ren van deze drie bestuurlijke lagen een 
kritische beschouwing van de taakver
deling van deze drié bestuurlijke lagen 
wenselijk is. Hij onderstreept de nood
zaak van een verdergaande decentrali
satie van de bevoegdheden. Hierbij dient 
naar zijn oordeel in het bijzonder ge
dacht te worden aan de decentralisatie van 
bevoegdheden naar het niveau van de pro
vincie. De mogelijkheden van het provin
ciaal bestuur in het moderne staatsbestel 
zijn tot nu toe naar zijn visie te weinig 
uitgebuih Gelukkig zijn bij recente wet
geving op het terrein van de volksgezond
heid (Wet Ziekenhuisvoorzieningen en Wet 
Ambulancevervoer) en op het terrein van 
de milieuhygiëne (Wet Hygiëne Kampeer- 
plaatsen, Wet Hygiëne Zwembaden, Wet 
Luchtverontreiniging, Wet Verontrei
niging Oppervlaktewateren) in die rich
ting eerste stappen gezet.
Ook enkele voor-ontwerpen van wet (b.v. 
het voor-ontwerp Gezondheidsvoorzienin
gen en het voor-ontwerp Bodemverontrei
niging) tonen grotere aandacht voor de 
provincie als belangrijke bestuurlijke een
heid.
Maar het zal naar de visie van de bewinds
man noodzakelijk zijn dat de wetgeving 
in zijn totaliteit op de verdeling van de 
bevoegdheden tussen rijk, provincie en 
gemeente wordt doorgelicht.

De vraag kan zelfs gesteld worden of 
een Gewestwet in zijn huidige opzet nood
zakelijk zou zijn geweest als men in ons 
land tijdig de mogelijkheden van decen
tralisatie van bevoegdheden in elk opzicht 
had ingezien en in het wetgevende kader 
ten volle ten nutte had gemaakt.
Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat 
in het bijzonder nauwe gemeentelijke sa
menwerking noodzakelijk is.
Tenslotte gaat dr. Kruisinga in zijn rede 
van de Vereniging van CH-leden van 
gemeente- en provinciebesturen kort in op 
de herziening van het kiesstelsel. Hij 
vestigt de aandacht op de rol van een dis
trictenstelsel. Een districtenstelsel zoals 
dat in het programma van de C.H.U. 
is voorzien en dat in het programma van 
de drie samenwerkende christelijke 
partijen is opgenomen.

Adviezen voor raadsleden
Christelijk-historische leden van gemeen
teraden, die persoonlijk behoefte hebben 
aan voorlichting in verband met zaken, 
waarmee zij bij hun arbeid als raadslid 
geconfronteerd worden, kunnen sinds kort 
daaraan geholpen worden. Het bestuur 
van de Vereniging van christelijk-histori
sche leden van gemeente- en provincie
besturen heeft namelijk besloten een kleine 
adviescommissie te vormen,

De leden van de commissie zijn bei'eid 
raadsleden van advies te dienen en zo 
mogelijk hen in hun arbeid te Ijegeleiden. 
Het maandblad ,,Gemeentel)eleid'' van de 
vereniging behandelt doorgaans algemene

problemen, maar daarnaast zal er altijd 
wel behoefte bestaan aan advisering voor 
concrete, individuële gevallen.
De leden van de commissie, aan wie ad
vies gevraagd kan worden, zijn: mejuf
frouw' mr. E. A. Haars, Kerkplein 16 te 
Breukelen, telefoon 03462-1473 (bij geen 
gehoor 2091), J. Hoekstra, gemeentehuis 
Nijkerk, teleloon 03494-2641 (gemeen
tehuis) of 03494-1260 (woonhuis), H. G. 
Niezink, gemeentehuis Oldehove, telefoon 
05949-231 (gemeentelmis) ol 05949- 
246 (woonhuis) en B, J. Tliijssen, Stob- 
benkamp 51 teOotmarsiiin, telefoon 05419- 
1905.

H. L.

Wie in de Christelijk Historische Unie 
meeleeft, wie het christelijk-historisch 
beginsel nog aanspreekt, -wde kennis neemt 
van al hetgeen op de CHU afstormt, van 
buiten af maar ook van binnen uit, ziet 
in deze bijeenkomst van de CH-bestuur- 
deren de gelegenheid met anderen daar
over van gedachten te 'wdsselen. 
Bovendien: het Christelijk Historisch
Tijdschrift van februari 1973 - 18de 
jaargang nummer 1 moet u gelezen heb
ben om op de hoogte te zijn van wat er 
nu in de Unie leeft.

Op woensdag 28 februari om half elf 
gaan de poorten van het Jaarbeurscon
grescentrum te Utrecht, waar de jaar
vergadering van onze vereniging gehouden 
wordt, voor u open!

J. Hoekstra, voorzitter 
van de Vereniging van 
christelijk-historische 
leden van gemeente- en 
provinciebesturen.

De beste 
oplossing

Bijna drie maanden zijn inmiddels ver
streken sinds de verkiezingen en er is 
nog geen uitzicht, op een nieuw kabinet. 
Eerst moest de heer Ruppert een einde
loze rij varianten doorworstelen om daar
na in arrenmoede zijn taak over te dragen 
aan mr. Burger, die het mogelijke met 
het onmogelijke tracht(te) te verzoenen. 
De onmacht die besloten ligt in de Neder
landse politieke verhoudingen wordt zo 
weer eens overduidelijk gedemonstreerd. 
Het nadelig saldo van zoveel weken 
formatiewerk ligt bovendien reeds op 
straat. Men kan namelijk veilig aannemen 
dat in brede lagen van het electoraat de 
weerzin tegen en het onbegrip over dé 
politiek in niet onbelangrijke mate is 
toegenomen. En dat terwijl iedereen die 
met het lot van onze democratie begaan 
is er voortdurend voor pleit de burger 
in steeds belangrijker mate politiek be
wust te maken. Als we op deze weg 
voortgaan dan blijft er weinig over van 
het zo broodnoodzakelijke krediet dat de 
politiek bij de mensen moet hebben.

Geheel afgezien van elk politiek standpunt 
moet er daarom in de Nederlandse politiek 
een saneringsproces op gang komen. Een 
ontwikkeling die er toe kan leiden dat de 
kiezers metterdaad een richting kunnen 
aangeven voor het soort kabinet dat ge
wenst wordt. Dit saneringsproces valt 
op twee manieren te stimuleren.
Ten eerste kan men denken aan staats
rechtelijke vernieuwing - met name op 
het gebied van het kiesrecht - die er toe 
kunnen leiden dat grotere concentraties 
worden afgedv/ongen.
Ten tweede valt te denken aan een vrij
willig samenwerkingsverbanden in meer 
permanente vorm van een aantal partijen, 
die mogelijk op een parlementaire meer
derheid kunnen rekenen.
Het is verder mogelijk en stellig ook 
wenselijk om beide methodes parallel te 
laten lopen en op elkaar af te stemmen. 
In enkele artikelen in het christelijk- 
historisch weekblad ,,de Nederlander”  
hoop ik op deze problematiek uitgebreider 
terug te komen.

Vooralsnog is er weinig meer te consta
teren dat de politici in Nederland moeten 
oppassen om niet de geloofwaardigheid 
van ons democratisch bestel in de waag
schaal te stellen.
Daarom hoop ik ook dat er zo spoedig 
mogelijk een kabinet in ons land tot stand 
komt, dat gebaseerd is op samenwerking 
van partijen die in het verleden bewezen 
hebben gezamenlijk een verantwoorde po
litiek te kunnen voeren.
Als na alle window-dressing en facade- 
bouw van de afgelopen maanden toch 
weer een vijf-partijen-kabinet oude-stijl 
uit de bus zou komen, dan is dat toch de 
beste oplossing.

A. M. de Boo.

geen

vrouwen

in

politiek

Heel jammer, dat het kleine vorstendom 
Lichtenstein voor de tweede maal zijn 
kans liet voorbijgaan om de vrouwen 
politieke rechten te verlenen. En wat 
nog opvallender was; bij het referendum 
over ,,de vrouw in de politiek”  van 
vorige week, waarbij uiteraard alleen 
de mening van de mannen werd gevraagd, 
bleken meer tegenstanders te zijn dan 
twee jaar geleden. Merkwaardig, dat in 
1973 meer Lichtensteiners tegenhetvrou- 
wenkiesrecht enz. zijn dan enkele jaren 
geleden. Zou het komen door het feit, 
dat Lichtenstein Vandaag 136 meer vrou
wen dan mannen telt en dat de mannen 
bij het toelaten van de vrouw in de 
politiek de verliezende partij worden? 
Een wonderlijk vorstendom, dat Lichten
stein.

FRANKRIJKS ZONNIGE 
TOEKOMST

Om nog even over de grenzen te blijven: 
NCR/Handelblad-correspondent in Parijs.
E. Boogerman heeft voor zijn krant twee 
interessante reportages over Frankrijk 
geschreven. Daarin doet hij het onderzoek 
van het Hudson-Institute onder leiding van 
Herbert Kahn uit de doeken, waarin wordt 
aangetoond, dat Frankrijk economisch en 
industrieel heel snel groeit. Zo snel, dat 
het mogelijk al in 1980 het vierde in
dustriële land ter wereld zal zijn na 
Amerika, de Sowjet-Unie en Japan. 
Frankrijk had na 1945 op Engeland voor, 
dat het niet behoefde te teren op zijn 
oude gevestigde industrie. Het kon in 
vele sectoren fris en nieuw beginnen zoa- 
der hinder van oude structuren zoals 
Engeland.
Frankrijks groei heeft ook keerzijden; 
de Franse arbeider maakt de langste 
werktijd in de gehele E.E.G., terwijl zijn 
salaris niet aan de hoge kant is.
De industrialisatie heeft een gehele om
wenteling ten plattelande veroorzaakt. In 
1945 woonde nog 1/3 van de Franse be
volking buiten de stad, nu nog slechts 
13 procent. Het land kent gebieden groot 
als Nederland, waar nog geen elf mensen 
per vierkante kilometer wonen - de mini
mum eis voor levensvatbaarheid van een 
streek - en het telt talloze gehuchten en 
dorpen die totaal zijn uitgestorven, omdat 
zelfs de achterblijvers geen middelen 
van bestaan meer hadden.

GEVAAR OP DE WEG

Een steekproef van de ANWB heeft aan 
het licht gebracht, dat4% van 1250terkeu- 
ring aangeboden auto’ s een gevaar op de 
weg vormde. Liefst 87% van dit aantal 
auto’ s vertoonde gebreken van ernstig 
tot minder ernstig, terwijl op slechts 
9% niets viel aan te merken. De Bond 
vreest, dat het werkelijke percentage 
ondeugdelijke auto’ s, dat regelmatig opde 
weg rijdt, veel groter is. Nederland kent 
nog geen verplichte autokeuring. Invoering 
van een dergelijke keuring zal nog wel 
enkele jaren op zich laten wachten. Maar 
ondertussen schuilen levensgrote gevaren 
onder de miljoenen auto’s op de Neder
landse weg.

AMBTENARENPENSIOENEN

Als niet-ambtenaar kan ik moeilijk oor
delen over alle financiële consequenties 
voor de ambtenaar wanneer zij 2% procent 
meer pensioenbijdrage , moeten betalen. 
Dat er consequenties zijn is duidelijk, 
getuige het leger van 40.000, dat het 
Binnenhof bezette. Tal van spandoeken 
werden meegedragen. Eén ontbrak er. 
Die met de mededeling van het CBS 
- daar werken ook ambtenaren - dat het 
overheidspersoneel in 1973 gemiddeld 
ruim 1% meer loonsverhoging kon incas
seren dan de werknemers in de industrie, 
handel enz.

A. B.
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CHRISTEN-DEMOCRATISCHE
HOOFDPUNTEN VOOR 
REGERINGSPROGRAM

De Tweede-Kamerfracties van KVP, ARP 
eh CHU hebben in het kader van de for- 
matie-arbeid van kabinetsformateur mr. 
J. A. W. Burger een aantal hoofdzaken 
opgesteld voor een regeringsprogram voor 
de komende periode. Deze hoofdzaken 
zijn ontleend aan recente programma
tische stukken, alsmede aan brieven, die 
namens de drie christen-democratische 
fracties gezonden werden aan kabinets
informateur dr. M. Ruppert.

Het stuk omgevat een vijftiental pun
ten: financiering en inflatiebestrij- 
ding, inkomensbeleid, sociale zeker
heid, welzijnsbeleid, democratise
ring, onderwijs, bescherming van het 
leven, milieubeleid, ruimtelijke o r 
dening en regionaal beleid, volks
huisvesting, zelfstandigenbeleid, ont
wikkelingssamenwerking, buitenlands 
beleid, Suriname en de Nederlandse 
Antillen en tenslotte defensie.

De verschillende hoofdpunten zijn:

FINANCIERING 
EN INFLATIEBESTRIJDING

- Voor de financiering van de overheids
uitgaven in de eerstvolgende jaren is 
een verhoging van de belastingdruk met 
ten hoogste 0,5% per jaar aanvaard
baar, mits een zodanige verhoging het 
anti-inflatiebeleid niet doorkruist (b.v. 
door afwenteling). Deze laatste voor
waarde houdt in, dat deze belasting- 
drukstijging slechts kan worden gerea
liseerd indien tegelijkertijd de beste
dingen in de particuliere sector worden 
gematigd. Bij deze matiging zullen de 
sterkste schouders de zwaarste lasten 
moeten dragen.

■ Rekeninghoudende met de in de Mil
joenennota 1973 opgenomen ramingen 
van rijksuitgaven voor de jaren 1974 
tot en met 1976 op basis van extra
polatie van de ontwerp-begroting 1973 
zal, naast deze lastenverzwaring, bo
vendien een herwaardering van be
staande overheidsuitgaven onvermij
delijk zijn, teneinde enige ruimte te 
scheppen voor nieuwe activiteiten. Het 
tempo, waarin de beleidsdoeleinden van 
het regeringsprogramma kunnen worden 
gerealiseerd, is afhankelijk van de mate, 
waarin door inflatiebestrijding en her
waardering een reële verruiming van 
de overheidsmiddelen ontstaat.

- De totaliteit van belasting- en premie
druk (stijging) en het daaruit voort
vloeiende zeer hoge beslag op de parti
culiere bestedingen noodzaakt ertoe de 
lijn van de belasting- en premiedruk- 
stijging geleidelijk terug te buigen.

- De stijging van de belastingdruk dient 
in gelijke mate bij de directe .en de 
indirecte belastingen tot stand te komen, 
opdat wij ons niet verder verwijderen 
van de gemiddelde drukverhouding tus
sen directe en indirecte belastingen in 
de E.E.G.

- Ten aanzien van de automatische ver
zwaring van druk, die in de loon- en 
inkomstenbelasting optreedt door het 
enkele feit van prijsstijging dient te 
worden uitgegaan van het geldende wet
telijke systeem van jaarlijkse correctie. 
Is als uitvloeisel van het hiervoor ge
stelde verzwaring van de druk van de 
loon- en inkomstenbelasting noodzake
lijk - juist met het oog op de belangen 
van de lagere inkomensgroepen (ver
hoging belastingvrije voet) - een zelf
standige verhoging van de tarieven van 
deze belastingen de voorkeur boven het 
niet laten doorgaan van de inflatie
correctie.

- Krachtige bestrijding van de inflatie is 
niet alleen essentieel voor gezonde 
overheidsfinanciën, en daarmede voor 
ons gehele stelsel van overheidsvoor
zieningen, maar ook onmisbaar voor 
een structureel werkgelegenheidsbeleid 
(arbeidsmarktbeleid) en een inkomens
beleid, dat alle groepen in de samen
leving omvat.

INKOMENSBELEID

- Een samenhangend inkomensbeleid dient 
zo snel mogelijk te worden ontworpen. 
Ter realisering hiervan moet het loon- 
en prijsbeleid verder worden uitge- 
büinvd, met inbegrip van een grotei'e 
openbaariieid van inkomens.

- In dit kader dient het bediijfsleven te

komen tot een juiste verhouding tussen 
procentuele en bepaalde vormen van 
niet-procentuele loonsverhoging.

- Verdeling van welvaart en welzijn vindt 
daarnaast belangrijke instrumenten in 
beleidsterreinen zoals van onderwijs, 
cultuur, sociale zekerheid, zelfstandi
gen etc.

Om dit alles te kunnen bereiken is - met 
aanvaarding en nadere uitwerking van het 
in 1972 gesloten centraal akkoord - een 
geprogrammeerde meerjarenaanpak nood
zakelijk. In samenspraak met het geor
ganiseerde bedrijfsleven en overige par
ticuliere groepen dient daartoe een sa
menhangend bestedings-, investerings-en 
budgetbeleid te worden ontworpen. Be
zinning op de daarbij'te volgen procedure 
en verdeling van de verantwoordelijkheden 
is een zaak van grote urgentie.

SOCIALE ZEKERHEID

Herwaardering van het stelsel van sociale 
voorzieningen, mede met het oog op be
perking van de groeiende premiedruk. 
In dit verband:

- Aanvaarding in de komende periode 
van een premiedrukstijging van 3.%, dat 
is gemiddeld 0,75% per jaar.

- Invoering in fasen van een Volksver
zekering Arbeidsongeschiktheid.

- Op korte termijn vereenvoudiging en 
harmonisatie van wetgeving en uitvoe
ring.

- Voorkomen van oneigenlijk gebruik van 
sociale verzekeringen en voorzieningen.

- Het probleem van de eigen bijdrage 
nader bezien in het kader van de her
structurering van de volksgezondheids- 
verzekeringen.

WELZIJNSBELEID

Het centrale thema van het beleid dient 
te zijn de bevordering van het geestelijk 
en lichamelijk welzijn van de mens. Het 
welzijnsbeleid, waarbij de persoonlijke 
verantwoordelijkheid gestalte kan krijgen, 
vindt zijn uitdrukking op diverse terrei
nen van overheidszorg.

- Grote aandacht zal moeten worden ge
geven aan het realiseren van de in- 
spraakgedachte en het stimuleren van 
de medeverantwoordelijkheid.

- Voor het sociaal- en cultureel wel
zijnsbeleid is een spoedige totstand
koming van een meerjarenplan nood
zakelijk, waarbij speciale aandacht dient 
te worden gegeven aan achtergebleven 
groepen.

- Voor de integratie van het welzijnsbeleid 
is de totstandkoming van een kader
wetgeving noodzakelijk, die betrekking 
heeft op onderzoek, planning, program
mering, uitvoering en financiering.

- In afwachting van deze kaderwetgeving 
dient aantasting van het voorzieningen
niveau te worden voorkomen van o.m. 
het jeugd- en jongerenwerk, club- en 
buurthuiswerk (met name in probleem
wijken), samenlevingsopbouw en vor
mingswerk, de maatschappelijke dienst
verlening en de maatschappelijke ge
zondheidszorg.

DEMOCRATISERING

Een verantwoordelijke maatschappij ver
eist, dat aan betrokkenen rekenschap wordt 
afgelegd en inspraak wordt gegeven. Af
hankelijk van de omstandigheden dienen 
daarvoor geëigende vormen te worden 
gevonden.

a. In de onderneming:
- Uitbreiding van de bevoegdheden van 

de ondernemingsraad, o.m. door het 
recht van beroep op de rechter te
gen kennelijk onredelijke beslissin
gen van de ondernemingsleiding.

- Voor de individuele werknemer een 
klachtrecht binnen de onderneming.

- Bevordering van experimenten van 
bedrijfsdemocratie.

- Wettelijke regeling van fusies en 
andere machtsconcentraties.

- Overheidscontrole op het gebruik 
van economische macht.

b. In het onderwijs:
- Bijzondere aandaclit voor het onder

wijs aan kinderen uit zwak-sociale 
milieus, o.m. dooi' selectieve ver

laging van de leerlingenschaal.
- Ruimte voor integratie-experimen- 

ten, vooral bij kleuter- en basis
onderwijs.

- Geleidelijke invoering van een inte
graal studiefinancieringsstelsel (te 
bezien in samenhang met kinder
bijslag en kinderaftrek)'.

c. In het bestuur:
- Invoering van een beperkt distric

tenstelsel met daarbinnen evenre
dige vertegenwoordiging, of in hun 
gevolgen vergelijkbare wijzigingen 
in het kiesstelsel.

- Herverdeling van taken, bevoegd
heden en middelen tussen gemeen
ten, provincies en rijk, mede in 
verband met de noodzakelijke ge- 
westvorming.

- Algehele herziening van de grond
wet.

ONDERWIJS

- Geleidelijk inhalen van de achterstand 
terzake van de scholenbouw bij het 
voortgezet onderwijs, mede door middel 
van niet-permanente gebouwen.

- 'Vergoeding van de beheerskosten voor 
bijzonder onderwijs.

- Ruimte voor her- en bijscholing van 
leerkrachten.

- Herziening van de financieringssyste
men voor alle vormen van onderwijs, 
teneinde een doelmatige besteding te 
bereiken.

- Bijzondere aandacht voor de vorming 
van de werkende jeugd:

* Uitbouw van de partiële leerplicht.
* Uitbouw van experimenten en samen- 

werkingsprojekten gericht op par- 
ticipatie-onderwijs.

* Spoedige totstandkoming van een 
wettelijk geregeld juniorenstatuut.

* Een en ander na overleg met de 
betrokkenen.

- Totstandbrengen van samenhang tussen 
hoger beroepsonderwijs onwetenschap
pelijk onderwijs in het kader van de 
herstructurering van het hoger onder- 
wijs.

BESCHERMING VAN HET LEVEN

- Het overheidsbeleid ten aanzien van 
wezenlijke vraagstukken van leven en 
dood dient uit te gaan van de optimale 
bescherming van het leven, ook het 
ongeboren leven. Wetgeving inzake 
abortus provocatus, euthanasie, orgaan- 
transplantatie en sterilisatie dient op 
dit beginsel te zijn gebaseerd. Ditbete-

. kent onder meer dat niet iedere me
dische ingreep als gelijkwaardig kan 
worden beschouwd.

- Tegengaan, ook preventief, van de toe
nemende agressie en geweldmisdrij
ven.

- Bevordering van verantwoordelijk ge
drag in het wegverkeer.

- Uitwerking van de regeringsnota over 
het drugbeleid, waarbij hulpverlening 
aan de gebruikers, strafbaarstelling 
van de handel, voorlichting en onder
zoek de belangrijkste elementen zijn.

MILIEUBELEID

- Verdere uitbouw van wetgeving en uit
voeringsbeleid, met name gericht op 
voorkoming van milieubederf.

- Groter accent op de internationale as
pecten.

- Bij een zodanig milieubeleid past alleen 
die economische groei, waarbij de ver
ontreiniging van het milieu binnen ver
antwoorde grenzen wordt gehouden. Dit 
leidt tot een kritische benadering van 
het begrip economische groei, zodat 
ook de maatschappelijke kosten in het 
afwegingsproces worden betrokken.

- Een reclamewetgeving, die een orde
lijk economisch verkeer en de be
scherming van de consument bevordert.

RUIMTELIJKE ORDENING 
EN REGIONAAL BELEID

- Een nieuwe schets voor de ruimtelijke 
ordening van Nederland, met perio
dieke bijstelling.

- Verbetering van de inspraakprocedures 
en versnelling van het goedkeurings- 
beleid.

- Een spreidingsbeleid mede gebaseerd 
op de nota’s Noorden des Lands 1972, 
Zuid-Limburg en Spreiding Rijksdien
sten.

- Regionaal beleid ook in overige lands
delen in samenhang met industriële 
herstructurering.

- Tegengaan van industriële samenklon
tering tevens door middel van een 
selectief investeringsbeleid.

- Uit een oogpunt van ruimtelijke orde
ning, verkeersveiligheid on inilieubo-
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scherming, alsmede ter ontlasting van 
de steden, bevolkingsagglomeraties en 
de wegen, bevordering van het open
baar vervoer. Nodig is o.m. de opstel
ling van een beleidsplan.

- De grondpolitiek dient mede te zijn 
gericht op het tegengaan van grond- 
speculatie; toekenning aan de gemeen
ten van een voorkooprecht dient te 
worden overwogen.

- 'Verbetering en versnelling van de ont
eigeningsprocedure.

- Totstandkoming van een landinrich- 
ringswet.

VOLKSHUISVESTING

- Het centrale gezichtspunt waaronder 
het gehele volkshuisvestingsbeleid dient 
te worden gevoerd is de zorg voor een 
goede en betaalbare huisvesting van 
degenen, die daartoe op eigen kracht 
niet in staat zijn.

- In de volkshuisvestingssector speciale 
aandacht voor:

* De minderdraagkrachtigen.
* Speciale groepen, zoals bejaarden, 

gehandicapten, alleenwonenden en 
buitenlandse werknemers.

* Bevordering eigen woningbezit.

- Verbetering van het oude woningbestand 
en de krotopruiming in samenhang met 
nieuwbouw.

- Krachtige bevordering van de door
stroming, waarbij speciale taken zijn 
weggelegd voor gemeentebesturen en 
woningbouwcorporaties.

- Bevordering van overschakeling op een 
systeem van individuele huursubsidies.

- Geleidelijke voortzetting van de huur- 
harmonisatie, alsook van het huurlibe- 
ralisatiebeleid, met meer mogelijk
heden voor modificaties voor bepaalde 
groepen en gebieden.

- Ontkoppeling van het huurliberalisatie- 
beleid en het buiten werking stellen van 
de 'Woonruimtewet.

- Totstandkoming van een wet op de 
stadsvernieuwing, welke grotere be
stuurlijke bevoegdheden bevat voor de 
gemeenten en waarin tevens inbegrepen 
een gedoogplicht in verband met wo
ningverbetering.

ZELFSTANDIGENBELEID

Bijzondere aandacht voor de zelfstandi
gen - met name voor de ondernemers in
midden- en kleinbedrijf, alsmede in land
en tuinbouw - o.m. door:

Zie verder pagina 6
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CH-vrouwen

Geen pressie maar actie

De Centrale van CH-Vrouwen is geen 
pressiegroep, maar een actieve werk
groep in de CHU. Deze conclusie werd 
getrokken tijdens het gesprek, dat het be
stuur van de CHU vorige week voerde met 
het bestuur van de Centrale. Uitvoering 
kwamen de wederzijdse verlangens naar 
voren. Op de vraag of de vrijheid van de 
vrouwen de image van verdeeldheid van 
de CHU niet had vergroot, werd duidelijk 
gesteld dat de eenheid van de Unie geen 
geweld is aangedaan door de gevoerde 
voorkeuractie voor de vrouwelijke kandi
daat. Ook andere partijen hebben getracht 
de vrouw meer te betrekken bij de ver
kiezingen en dit blijft nodig zolang er nog 
een achterstand is in te halen op politiek 
gebied.

Ook organisatorisch moet de vrouw een 
betere plaats krijgen. Dit kan door kies
verenigingen, statenkringen e.d. te ver
plichten dat zij tenminste één vrouw in 
hun bestuur opnemen.
Ds. A. Oliemans, bestuurslid van de Unie, 
had in dit verband reeds verwezen naar 
het voorbeeld van de Conservatieve Partij 
in Engeland, waar zowel de jongeren als 
de vrouwen beiden recht hebben op ten
minste 20 procent van de zetels in bestu
ren.
Om dit ook in de CHU te bewerkstelligen 
werden twee plaatsen voor vrouwen ge
vraagd in het bestuur van de Unie.

Het bestuur van de Centrale van CH- 
Vrouwen blijft actief!
v.l.n.r.: Tine Grooten, Joke van der Mei,- 
Jos Groenendijk, Haty Tegelaar, Toni 
ten Kate.

Enkele jaren hebben we deze situatie reeds 
gekend, en op de Algemene Vergadering 
moet dit worden gecontinueerd. Twee 
bekwame kandidaten heeft de Centrale 
hiervoor klaar staan, namelijk mr. E. A. 
Haars, gedeputeerde van Uti'echt en ir. N. 
C, de Ruiter, het onlangs afgetreden 
kamerlid. Beide politici hebben een goede 
staat van dienst en kunnen zich vrij 
maken voor het werk van het bestuur, 
hetgeen een welkome aanwinst moet zijn.

REORGANISATIE CENTRALE

Op de jaarvergadering van de CH-Vrouwen 
zal een bestuursvoorstel komen tot 
reorganisatie van de Centrale. Het be
staande bestuur zal worden uitgebreid tot 

-een centrale raad, waarin ook zitting 
hebben vertegenwoordigsters van de regio, 
die in een kamerkringbestuur opgenomen 
dienen te worden. Zo zal er over en 
weer meer contact zijn met de achterban 
en komt ei ook een betere communicatie 
met de Unie-organen.

Voor administratieve werkzaamheden in 
verband met het functioneren van deze 
centrale raad wordt graag een beroep ge
daan op het Uniebureau.
Het contact met de leden blijft bestaan 
via het kwartaalblad ,,Vrouwengeluiden” . 
Daarnaast wordt de inbreng van vrouwen 
aan het ledencontactblad van de CHU 
zeer op prijs gesteld.

CONTACTEN MET ARP EN KVP

De voorzitter van de CHU was bijzonder 
geihteresseerd in de jarenlange samen
werking van leden van de Centrale met 
vrouwen uit ARP en KVP, in de Neder
landse sectie van de Europese Vrouwen 
Unie. In een nota over partijvernieuwing, 
die vorig jaar tot stand kwam, stelt de 
EVU dat zij het toejuicht als er zo spoedig 
mogelijk één open Christen-Democra- 
tische volkspartij tot stand zou komen. 
Ook wil de EVU meer betrokken worden 
bij het werk dat door de mannen op Euro
pees niveau plaats vindt. Samenwerking 
tussen EVU en UICD w'ordt daartoe aan
bevolen, speciaal wat betreft het organi
seren van studiedagen en de afvaardiging 
naar congressen. De financiële verplich
tingen moeten daarbij tevens bekeken 
worden.

LEDENWERVING

De CHU zal meer vrouwelijke leden moe
ten aantrekken.
De ARP en KVP zijn hierin bepaald ver
der, al ontbreekt daar een zelfstandige 
organisatie.
Zolang de vrouwen nog ondervertegen
woordigd zijn in besturen en politieke 
organen is enige pressie van de Centrale 
onvermijdelijk, maar de kiesverenigingen 
kunnen dit opvangen door zélf de leden
werving, óók onder de vrouwen, aan te 
pakken. Op deze wijze kan de aanhang 
van de CHU worden vergroot en is een 
zekere opleving denkbaar. Op deze wijze 
kunnen we ook als gelijkwaardige partners 
met de andere partijen samenwerken.

H. T. B.

Enquete wijst uit:

Geen opheffing gewenst van Centrale CH-vrouwen
De leden van de Centrale van CH-Vrouwen 
vinden de opheffing van de centrale niet 
gewenst. Deze conclusie kan getrokken 
worden uit de enquête, welke het bestuur 
rond de jaarwisseling 1972/1973 hield.

Eind 1972 zond het bestuur een enquête
formulier aan de leden, om te weten te 
komen, hoe zij dachten over het voort
bestaan van deze CH-Vrouwenorganisatie, 
nu de CH-vrouw er bij de laatstgehouden 
verkiezingen niet meer aan te pas kwam.. 
Van de formulieren werd 10 procent terug 
ontvangen, hetgeen bij een schriftelijke 
enquête vrij gunstig is. Bovendien stuur
den sommige groepen één gezamenlijk 
antwoord.
Mocht het bestuur aanvankelijk geneigd 
zijn geweest, de Centrale op te heffen, 
de leden deelden deze mening niet.
Maar liefst 92 procent pleitte voor voort
zetting, met zeer moedgevende uitspraken 
als; ,,Laten wij onze krachten bundelen”  
en ,,Centrale opheffen is verlies voor de 
CHU” .

ONGERECHTVAARDIGD

Het verwijt dat de Centrale een organisatie 
zou zijn naast de CHU is na de uitslag van 
deze enquête temeer ongerechtvaardigd, 
daar 84 procent van de inzendsters tevens 
lid blijkt te zijn van een CH-kiesvereni- 
ging.
Op de vraag, of men samenwerking wenst 
met ARP- en KVP-vrouwen antwoordde 
ruim negen-tiende deel met ja. Enkelen 
wilden zelfs komen tot één grote confes
sionele vrouwenorganisatie.
De vraag naar uitbreiding van het aantal 
studiedagen voor vrouwen was zeergroot. • 
De Centrale organiseert dergelijke dagen 
reeds twee- of driemaal per jaar.
Ook het kwartaal-contactblad ,,Vrouwen
geluiden”  blijkt zeer gewaardeerd te wor-

De schrijfster van bijgaand artikeltje 
is Jos Groenendijk-Bernard, vice-voor- 
zitster van de Centrale van CH-vrouwen.

den, 89 procent vond, dat dit waardevolle 
blad niet mag verdwijnen, evenmin trou
wens als de pagina voor de vrouw in het 
contactblad ,,De Nederlander” , waarin 
informatie wordt verstrekt aan leden in 
bredere kring in de CHU.
In deze enquête werd ook gevraagd, hoe 
de leden dachten over de positie van de 
vrouw in de CHU. Vanzelfsprekend was 
iedereen hierover ontevreden. De uit
spraak van één der leden ,,De vrouw heeft 
in de CHU nog steeds niet de positie waar 
ze recht op heeft” , spreekt voor zichzelf.

De wijze van candidaatstelling in de CHU 
ondervond ook veel kritiek. Men is van 
mening, dat de eenmaal candidaatgestelde 
personen op de advieslijst, niet meer 
weggelaten mogen worden bij het stem
men in de groepsvergaderingen. Hierdoor 
komt n.1. de vrouw, die toch meestal niet 
hoog genoteerd is, er helemaal niet meer 
aan te pas.
Het feit, dat slechts 25 van de inzendsters 
bestuurslid waren van een kiesvereniging, 
één bestuurslid van een statenkring en 
twee van een kamerkring, geeft te denken! 
Hieruit blijkt de geringe belangstelling, 
die er bestaat bij de besturen van de 
kiesverenigingen, staten- en kamerkrin- 
gen, om vrouwen op te nemen in hun 
midden. Gaarne zouden wij dan ook in 
elk bestuur van de Unie een vrouw opge
nomen zien, en dat hoeft dan beslist geen 
lid van onze Centrale te zijn. Ze worden 
later meestal toch wel lid van de Cen
trale, want de vrouw heeft heel wat ach
terstand in te halen, vooral op politiek 
terrein en waar zou ze beter voorgelicht 
kunnen worden, dan in een eigen vrouwen
organisatie?
Al met al, de leden van de Centrale van 
CH-vrouwen geven door middel van deze 
enquête te kennen, dat ze wél actief 
werkzaam willen blijven in de CHU, maar 
dan op grond van gelijk ,,partnership” 
(een woord dat tegenwoordig zo vaak - en 
terecht - wordt gebruikt).
Het bestuur van de Centrale zal uit deze 
enquête zijn consequenties moeten trekken 
en heeft met het bestuur van de CHU 
daarover reeds een bespreking gehad. 
Men zal niet langer naast elkaar, maar 
mét elkaar moeten werken.
Willen we straks als politieke partij 
nog mee tellen, dan zullen vrouwen zowel 
als mannen de gelegenheid moeten krijgen 
om in alle bestuurslagen hun visie en 
werkkracht te geven.

Wilhelmina Drucker- 

prijs voor CHU-lid 

C  H. Evenhuis- 

van Essen
De Wilhelmina Druckerprijs, ingesteld 
door het weekblad Libelle, is kortgeleden 
uitgereikt aan de Vereniging voor Vrou- 
wenbelangen. Vrouwenarbeid en Gelijk 
Staatsburgerschap en namens deze in 
ontvangst genomen door mevrouw C. H. 
Evenhuis-van Essen.
Vooral gezien het feit dat voor het eerst 
sinds de oorlog geen vrouw zitting heeft 
in de CHU-kamerfractie is het voor ons 
verheugend, dat mevrouw Evenhuis, die 
lid is van de CHU en voorzitster van de 
CH-Vrouwengroep in Amsterdam, als lan
delijk presidente van Vrouwenbelangen 
deze emancipatie-trofee in ontvangst 
mocht nemen.

In de afgelopen jaren heeft de Vereniging 
van Vrouwenbelangen zich ingezet voor 
vraagstukken als de handelingsbekwaam
heid van de vrouw, de belastingongelijk
heid, de opleiding van de vrouw, de lagere 
salariëring van de vrouw en voor de 
abortus. In het najaar van 1972 nam zij, 
gesteund door de Nederlandse Bond van 
Plattelandsvrouwen, het initiatief tot het 
organiseren van de cursus politieke vor
ming voor de vrouw, die de vrouw niet 
alleen wil interesseren in lands-, pro
vincie- en gemeentepolitiek, maar haar 
ook wil heen helpen over de drempelvrees 
van het spreken in het openbaar, om 
straks zitting te kunnen nemen in school
besturen, wijkcentra, opbouworganen en 
tal van andere organisaties.

MENTALITEITSVERANDERING

In haar toespraak ter gelegenheid van de 
uitreiking wees mevrouw Evenhuis terecht 
op de mentaliteitsverandering, die nood
zakelijk is om de emancipatie van man 
en vrouw te verwezenlijken. Zij stelde 
duidelijk dat man en vrouw nooit gelijk
vormig zullen worden, maar wel dat zij 
gelijkwaardig zijn, dat zij gelijke rechten 
en gelijke plichten hebben. Ook volgens de 
wet hebben zij gelijke mogelijkheden, maar 
hoe kan Marie gelijke kansen in de maat
schappij hebben wanneer Piet nog altijd 
meer opleiding krijgt; wanneer Marie nog 
altijd wordt opgevoed met het vooruitzicht 
op een huwelijk als levensverzekering? 
Zij pleitte dan ook voor gelijke kansen 
voor jongens en meisjes in de opvoeding 
en in het onderwijs.
Zolang de vrouwen nog niet alle kansen 
krijgt, zet Vrouwenbelangen haar werk 
voort en zal zij terecht blijven hameren 
op de bewustwording en stimulering van 
de vrouw in politiek en maatschappelijk 
opzicht.
Tijdens de uitreikingsbijeenkomst spra
ken ook twee Amerikaanse vrouwen: Gloria 
Steinem, sociologe en journaliste, die de 
patriarchale structuur van haar land laakte 
en Margaret Sloan, lid van de Katholieke 
Interraciale Raad en actief in de Black 
Movement, die de dubbele discriminatie 
van de zwarte vrouw aan de kaak stelde.

Beatrice Bos.
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CHU-voorzitter bezocht actief 
Unielid J. Eities
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De 65-jarige heer J. Eities te En
schede is niet alleen een oude ge
trouwe, maar bovendien een zeer 
actief CHU-lid. Zijn bijzondere in
spanningen begonnen zo ’n 15 jaar 
geleden als lid van de propaganda- 
commissie. Een eerste activiteit 
was het ophangen van grote verkie- 
zingsspandoeken op ,,opvallende”  
plaatsen, wat zo opgevat werd, dat 
er levensgevaarlijke toeren aan te 
pas kwamen. Dan, als de penning
meester zijn nood klaagt, balpennen 
verkopen. Maar dat kun je niet

blijven doen en werd dus naar an
dere mogelijkheden uitgezien. Het 
toen genomen initiatief om een oud- 
papieractie te beginnen werd een 
vaste activiteit van de heer Eities. 
Spoedig had deze handige knutse
laar hier een speciaal karretje voor 
geconstrueerd en zelfs een opslag
schuur apart voor dat doel gebouwd. 
De opbrengst was bestemd voor de 
plaatselijke verkiezingsactiviteiten; 
indertijd is zelfs een vliegtuig- 
reclame voor de gemeenteraads
verkiezingen uit deze opbrengst be
kostigd.

De heer C. van Loenen, raadslid te 
Enschede, die als oud-penningmees- 
ter van de plaatselijke CHU jaren
lang de activiteiten van de heer 
Eities van nabij meegemaakt had, 
nam tegen de 65ste verjaardag van 
laatstgenoemde contact op met de 
Unie-voorzitter. Dit leidde tenslotte 
- vertraagd door de verkiezings- 
drukte van verleden jaar - tot een 
heel plezierige ontmoeting op 3 
februari j.1. (waarvan bijgaande 
foto). Als blijk van waardering voor 
zijn trouwe werk bood de CHU- 
voorzitter de heer Eities een fraai 
fotoboek van Friesland aan (de 
Eities zijn geboi’en Friezen, even
als mevrouw Van Verschuer, die 
dit boek in de Friese taal uitgezocht 
had). Voor zijn vertrek nam de 
voorzitter een kijkje bij de CHU- 
oud-papierschuur en tot zijn grote 
verrassing overhandigde de heer 
Eities hem daar f l5 0 ,-  voor het 
Uniewerkfonds. Dit werd dankbaar 
aanvaard met de reactie: ,,Voor de 
volgende verkiezingen” .

Hoger bijdrage

aan fonds 

bevolkings

vraagstukken

De Nederlandse regering heeft aangekon- 
digd dat zij haar bijdrage aan het Fonds 
voor Bevolkingsvraagstukken van de VN 
(UNFPA) voor 1973 op 10,5 miljoen gulden 
wil brengen. Enig voorbehoud is dat het 
parlement er zijn goedkeuring aan zal 
hechten.

De bijdrage van ons land was vorig jaar 
7,2 miljoen gulden en zal derhalve voor 
1973 met 45 procent stijgen. Het Fonds 
voor Bevolkingsvraagstukken van de Ver
enigde Naties is in 1967 opgericht en twee 
jaar later gaan functioneren. Het heeft 
onder meer tot opdracht het denken over 
de economische en sociale gevolgen van 
bevolkingsvraagstukken te stimuleren, te 
helpen zoeken naar mogelijke oplossingen 
en ontwikkelingslanden die daar zelf om 
vragen te helpen in de aanpak van hun 
bevolkingsproblemen.

De directeur van het Ontwikkelingspro
gramma van de VN is met het beheer van 
het Fonds belast. De activiteiten, die. 
het Fonds financiert, worden uitgevoerd 
door verscheidene VN-organisaties, die 
onder de paraplu van het Ontwikkelings
programma met ontwikkelingslanden sa
menwerken.

DE VERKIEZINGSACTIE VAN DE CHU 
IN CIJFERS

Het Unie-Werkfonds is thans in staat een 
verslag uit te brengen van de financiële 
actie, welke vorig jaar gevoerd is met 
het oog opdeTweede-Kamerverkiezingen. 
Het verslag valt in twee gedeelten uiteen: 
een overzicht van de inkomsten per kamer- 
kring en een algemeen overzicht van de 
inkomsten en uitgaven.

Mevrouw H. van Riet-Augsburger, be
stuurslid van de stichting Unie-Werkfonds, 
schreef als inleiding bij het cijfer
materiaal het volgende:

,,Onverwachte verkiezingen en een zeer 
korte periode tussen het uitschrijven en 
het houden van verkiezingen zijn moei
lijke factoren voor het voeren van een 
financiële actie.
Alles loopt tegenwoordig traag. De PTT 
heeft een leveringstermijn voor de accept
girokaarten, de drukker heeft zijn tijd no
dig en het bestuur moet zich in overleg met 
het Uniebestuur beraden met welke be
woordingen de leden om een gift benaderd 
dienen te worden. Vragen wij om een 
vast bedrag of laten wij het aan de leden

over te bepalen wat zij kunnen missen? 
Bij iedere actie is dit onderwerp van 
gesprek en bij iedere actie wordt uit
eindelijk geen ,,wensbedrag”  genoemd. 
Dit lijkt mij juist. De vele giften beneden 
de flO ,- (in 1972 waren dit 1.446) ont
roeren mij telkens weer. Tenslotte is het 
moeilijken van een klein inkomen of zelfs 
van de AOW f5 ,-  te geven dan van een 
goed inkomen f 100,-.
Het streefbedrag van flO ,- per gift is 
ruimschoots gehaald. Het gemiddelde be
draagt iets boven de f 14,-.
Opgemerkt dient te worden, dat vanwege 
de korte loopduur van de actie de leden 
enkel met één brief werden benaderd. 
Een tweede brief had zeker de opbrengst 
van de actie met ± f 12.000,- kunnen ver
hogen. Daartegenover had ook de post 
uitgaven een verhoging van ± f8 .000,- 
opgeleverd.
Het bestuur van de Stichting Unie-Werk
fonds is zeer verheugd over de uitkomst 
van de actie en dankt een ieder die daartoe 
zijn steentje (of steen) heeft bijgedragen 
van harte.”  Aldus mevrouw H. van Riet- 
Augsburger.

VERKIEZINGSACTIE 1972 PER KAMERKRING

Kamerkring Aantal leden Aantal giften
% giften per 
Kamerkring

gemiddel bedrag 
per
Kamerkring

Bijdragen van 
Kamerkringen 
(geen in 1971)

Totaal giften 
leden en 
Kamerkringen

1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1972

’s Hertogenbosch 390 425 71 101 18,2 23,7 f 996,08 f 1195,65 f 300,-- f 1.296,14
Tilburg 383 356 73 113 19 31,7 f 1024,14 f 1325,78 — f 1.024,14
Arnhem 3242 3266 632 996 19,4 30,5 f 8865,63 f 11712,58 f 1000,-- f 9.865,63
Nijmegen 1063 1336 255 322 23,9 24,1 f 3577,18 f 3810,08 ___ f 3.577,18
Rotterdam 752 1002 207 363 27,5 36,2 . f 2903,49 f 4153,21 f 1000,-- f 3.903,49
’s Gravenhage 726 792 196 351 26,9 44,3 f 2749,54 f 4070,34 — f 2.749,54
Leiden 2860 3031 690 999 24,1 32,9 f 9679,24 f 11748,01 f 500,-- f 10.179,24
Dordrecht ' 3137 3086 673 984 21,4 31,8 f 9440,77 f 11582,09 — f 9.440,77
Amsterdam 166 157 57 109 34,3 69,4 f 799,69 f 1219,32 — f 799,69
Den Helder 648 741 164 235 25,3 31,3 f 2300,66 f 2780,87 — f 2.300,66
Haarlem 1521 1471 373 620 24,5 42,2 f 5230,71 f 7311,76 — f 5.230,71
Middelburg 1351 1513 272 422 20,1 27,8 f 3815,65 f 4945,76 f1500,-- f 5.315,65
Utrecht 2568 2650 526 854 20,5 36 f 7378,69 f 10056,32 f 1000,-- f 8.378,69
Leeuwarden 3892 3836 633 904 16,2 23,5 f 8879,66 f 10659,87 f 1000,-- f 9.879,66
Zwolle i 3669 3293 674 927 18,3 27,5 f 9454,80 f 10967,30 f 1000,-- f 10.454,80
Groningen 975 1345 211 333 21,6 24,7 f 2959,96 f 3916,55 — f 2.959,96
Assen 1441 1430 302 478 20,9 33,4 f 4236,48 f 5644,50 — f 4.236,48
Maastricht 43 51 15 29 34,9 56,8 f 210,63 f 343,88 — f 210,63

28827' 129781 6024 9140 f84503,-- f 107443,87 f7300,-- 'f91.803,--

DE INKOMSTEN EN DE UITGAVEN VAN 
DE VERKIEZINGSACTIE

Inkomsten:

1.446 giften beneden de f 10, 
2.883 giften a f 10,-- 

830 giften a f25 ,-- 
159 giften a f50 ,—
68 giften a f 100,-- 

638 diversen, boven flO ,--

6.024

Kamerkringen:

’ s-Hertogenbosch 
Arnhem (f700,-- in 1972 en 

f300,-- in 1973) 
Rotterdam 
Leiden 
Middelburg 
Utrecht 
Leeuwarden 
Zwolle

Gedeputeerden:

van 8 Gedeputeerden 
Oud-Gedeputeerden

f 6.777,-- 
f28.830,-- 
f20.750,-- 
f 7.950,-- 
f 6.800,-- 
f 13.896,--

f85.003,--

f 300,--

f 1.000,-- 
fl .0 0 0 ,-- 
f 500,-- 
f 1 .0 0 0 , - -  
f l000,--  

f 1 .0 0 0 , - -  
fl .0 0 0 ,--

f6.800,--

7.900,
450,

f 8.350,- 
f 950,-

f 9.015,- 
f 800,-

Statenleden 
Burgemeesters en 
Wethouders 
Kiesverenigingen 
Kamerleden, Oud-Kamer- 
leden, Leden Raad van 
State, Ministers, Oud- 
Ministers, Staatssecreta
rissen, Commissaris van de 
Koningin f 23.075,--
Bedrijfsleven f 73.900,--
Rente 28.2.. - 30.10,72 f 39,10
(Rente 1.11.-31.12.72 wordt 
in ’73 verrekend)
Totaal door Unie-Werkfonds
ontvangen -----------------

f207.932,10
Bij de Lohmanstichting is
ontvangen een bedrag ad f 7.500,--
door de Stichting Unie-
Werkfonds ontvangen f207.932,10
zodat de verkiezingsactie -----------------
per 31 december 1972
heeft opgebracht f215.432,10

Uitgaven:

Reeds aan de CHU afgedragen f30.000,-- 
porti en verzendkosten f 5.534,19
drukwerk en acceptgirokaarten f 3.113,47

Totaal uitgaven

Ontvangsten
Uitgaven

f38.647,66

f207.932,10 
f 38.647,66

Saldo per 31 december 1972 f 169.284,44
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Waardoor bracht het loonzakje in januari 

veel teleurstelling ?
Velen hebben vol spanning uitgezien naar 
het eerste loonzakje van dit jaar. In de 
meeste gevallen zal het een geduchte 
tegenvaller geweest zijn. Des te sterker 
nog voor degenen, die nog hetzelfde bruto
salaris kregen als voor de jaarwisseling 
(omdat de c.a .o.’ s dikwijls niet parallel 
lopen aan het belasting- en premiejaar). 
Er zullen er daarom zijn, die minder in 
het handje gekregen-hebben dan in 1972. 
Hoe kan dat allemaal?
Daar zijn in hoofdzaak drie oorzaken voor 
aan te wijzen:

a. De verhoging van enkele premies.
b. Het nieuwe schijventarief van de in

komstenbelasting.
c. De optrekking van de premiegrenzen 

voor enige sociale voorzieningen.

DE PREMIEVERHOGING

Voor A.O.W. en A.W.W. is de heffing ver
hoogd tot 12%. Vorig jaar was dat 11,9%. 
Aan overige sociale lasten betaalt men 
nu 8,4% (tegen 6,85% in 1972).
De laatste verhoging is veroorzaakt door 
het optrekken van de bijdrage volgens de 
Wet op de Arbeidsongeschiktheid van 1,35 
naar 2,55%. In de Kamer zijn er vele 
vragen over gesteld, maar de tegen
valler is gebleven.
Ook de ziekenfondspremie steeg en wel 
van 4,1 naar 4,5%. De premies voor de 
ziektewet en de werkeloosheidswet zijn 
echter gelijk gebleven.

Alles bij elkaar geteld moet de werk
nemer dus in 1973 van zijnbruto-inkomen 
20,4% betalen aan sociale verzekeringen, 
tegen 18,75% in 1972. De werkgevers 
dragen nu 23,85% bij wat een verhoging 
betekent van 2,3%.

- Over het nieuwe schijventarief is al 
voldoende geschreven toen deze wet in 
het najaar in de Kamer behandeld werd. 
Dat laat ik nu maar rusten,

DE PREMIEGRENS

Het zou allemaal nog wel meegevallen 
zijn, wanneer de lastenverzwaring beperkt 
gebleven was tot hogere premies.
De druk is echter extra verzwaard door 
de verhoging van de premiegrenzen.
Ik zal dat met een voorbeeld duidelijk 
maken. Iedere loontrekkende betaalde aan 
ziekenfondspremie tot nu toe 4,1% van zijn 
inkomen, wanneer dat tenminste beneden 
f15860,- per jaar bleef. Verdiende hij 
meer, b.v. f18000,- dan betaalde hij 4,1% 
over het maximale bedrag van f 15860,- 
en de rest was premievrij, De grens is 
nu opgetrokken tot f 17748,-. Dat betekent 
dus, dat die werknemer niet alleen valt 
onder de premieverhoging van 4,1 naar 
4,45%, maar dat hij bovendien voor een 
hoger bedrag moet gaan betalen.
In cijfers uitgedrukt: 4,1% over f 15860,- 
is f650,- en dit jaar dus 4.45% over 
f 17749,- is f787,78 aan ziekenfondspremie 
per jaar. Per maand scheelt hem dat al

gauw een tientje. Ook voor de hogere 
inkomens heeft de optrekking van de 
premiegrenzen gevolgen. Ziekenfonds
premie behoeven degenen, die meer dan 
f20.900,- verdienen niet te betalen, maar 
wèl andere premies, zoals AOW en WAO. 
Het maximale bedrag waarover AOW/ 
AWW-premie wordt geheven is verhoogd 
van f21.150,- naar f24.300,-. Voor de 
Wet Arbeidsongeschiktheid en de WW 
is het van f28080,- gebracht op f32625,-. 
Iemand die b.v. f30000,- verdient betaalt 
voortaan 12% over f24.300,- is f2916,- 
voor de AOW (dat was ll,9% over f 21.150,- 
is f2517,-).
Voor de WAO en WW droeg hij vroeger 
bij 1,75% over f28080,- is f491,40, maar 
nu betaalt hij 2,95% over zijn volle inko
men is f 885,-.
Wanneer we nu de totaalbedragen van 
vorig jaar vergelijken met die van dit 
jaar, dan zien wij, dat in 1972 f3008,- 
werd betaald en dat het dit jaar f3801,- 
wordt.

ik vraag excuses voor het gecijfer, maar 
alleen op deze manier is het duidelijk te 
maken. Ingewikkeld blijft het echter alle
maal wel. Ook dat veroorzaakt een wre
velige stemming.
Het verschil tussen bruto- en nettoloon 
wordt steeds groter en men begrijpt het 
allemaal niet meer. Ook hier is de infla
tie de grootste boosdoener.

H. Wisselink.

Christen-

democratisch

program

GEVOLGEN VAN REGEERAKKOORDEN
door A. J. Kaland, gedeputeerde van Zeeland, lid Uniebestuur

In ,,De Nederlander”  van 4 augustus 
1972 gaf ik enkele gedachten weer over 
regeerakkoorden. Het was toen al duide
lijk dat ik geen groot voorstander van 
zulke akkoorden was. Niettemin is nog 
steeds een aantal mensen in onze kring 
van mening dat je toch ,,partij moet kie
zen”  vóór de verkiezingen. Dat nu lijkt 
me een fatalistische en zichzelf over
bodig makende gedachte. Gaarne wil ik 
dat nog wat nader uitwerken.

Allereerst terug naar het politiek pro
gram van de CHU. In 1970 heeft de Alge-
m.ene Vergadering de volgende passage 
vastgesteld:

,,De openheid rondom de kabinetsforma
tie kan worden bevorderd, als de politieke 
partijen, die bereid zijn met elkaar rege
ringsverantwoordelijkheid te dragen, tel
kens voor de verkiezingen hieromtrent 
afspraken te maken en deze afspraken 
ook in de openbaarheid brengen. Deze 
afspraken zullen in ieder geval betrekking 
moeten hebben op de hoofdzaken van het 
regeringsprogramma, alsmede -  zo moge
lijk - op personen die eventueel minister
president of minister kunnen worden.”

In onze discussies werd mijn verzet tegen 
regeerakkoorden ontkracht door deze be
paling in ons partijprogramma.
Toch geloof ik dat wij hier niet mogen 
vasthouden aan het ,,Er staat geschre
ven..... ”  Naar mijn overtuiging is een
correctie op dit onderdeel geboden.

WAT IS ER GEBEURD?

Wat is er n.1. gebeurd?

Na de kabinetscrisis 1972 hebben de drie 
christen-democratische partijen zich be
raden op hun houding ten opzichte van 
anderen, met name de Partij van de 
Arbeid, en hebben de partijraden uit
spraken gedaan.
De KVP ging het verst. Spreken m.et de 
drie progressieven en streven naar een 
akkoord op hoofdlijnen. De CHU nam een 
niets zeggende motie aan met een inter
pretatie van de partijleiding die ging in 
de richting van de KVP. De ARP wilde wel 
een gesprek met de PvdA maar de ver
kiezingsuitslag moest kunnen worden ge
honoreerd. Hetgeen betekent geen akkoord!

Nieitemin, indien met name de PvdA 
zich wat soepeler en constructiever had 
opgosteld, zou het mij niet hebben ver

baasd indien het tot akkoorden vooraf zou 
zijn gekomen.
Omdat vooral tijdens deze kabinetsfor
matie blijkt hoe funest regeerakkoorden 
kunnen werken, wil ik nogmaals mijn be
zwaren daartegen formuleren.
In de eerste plaats betekent een regeer
akkoord niet alleen overeenstemming be
reiken met partij X maar tevens een 
weigering c.q. het vrijwel onmogelijk 
maken na de verkiezingen toch met partij 
Y in zee te gaan. Ligt dat nu in de lijn 
van de christelijk-historische politiek? 
Ik bestrijd dat. Integendeel. De CHU 
heeft zich altijd loyaal opgesteld tegen-' 
over en naast iedere constructieve groe
pering die een klein dan wel groot aantal 
kiezers vertegenwoordigde.
Hadden we dat stukje eigen identiteit, 
herkenbaarheid, nu werkelijk niet wat 
kunnen vasthouden? Ook hier geldt: On
derzoekt alle dingen maar behoudt het 
goede.
Nee, zeggen een aantal mensen, we zullen 
moeten kiezen. Maar waarom gaan we 
langzamerhand geloven in de sprookjes 
van onze bestrijders? Waarom zeggen wij 
niet dat Den Uyl moet kiezen tussen de 
liberalen en de christen-democraten? Na
tuurlijk is dat waar maar dat betekent 
toch niet dat wij, voorbat de kiezers heb
ben gesproken, een definitieve keuze moe
ten doen om kleur te bekennen? Onze 
eigen kleur hebben w'e maar te brengen 
en hoog te houden. Net als Wiegel en 
Den Uyl. De waan van deze tijd doet ons 
nu al geloven dat het in wezen toch gaat 
om socialisme of liberalisme. Maar wat 
dat betreft zou het wel aanbevelenswaar
dig zijn dan nog ééns te vernemen of de 
progressieve drie nu het socialisme geza
menlijk belijden of dat zij hebben gekozen 
voor progressivisme om der wille van de 
progressiviteit. Veranderen om de ver
andering, zonder te weten of het ook een 
verbetering is. En wat heeft Wiegel anders 
gebracht dan een afkeer van Den Uyl? 
Dat was zijn voornaamste issue. En het 
ging er nog in ook!! -
En moeten wij dan als christen-demo
craten hieruit kiezen? Is dat kleur beken
nen? Bevordert dat. de duidelijkheid? Is 
ons volk, zijn wij, Nederlandse kiezers, 
nu en in de naaste toekomst inderdaad 
voor of tegen? En voor wat of wde dan? 
En tegen wie en wat dan?
Ik moet zeggen als dat de rol is van de 
christen-democraten om onderdak te bie
den aan een aantal mensen die dan nog 
niet weten te kiezen tussen Den Uyl on 
Wiegel en waarvoor fie partijtop dan de

keuze maar moet maken, welnu, dan hoeft 
het voor mij niet meer. Het is jezelf 
volstrekt overbodig maken door mee te 
doen aan deze waan van de dag!

Ten tweede nog een opmerking over de 
practijk van het akkoord. We hebben thans 
te maken met twee akkoorden. De één 
duidelijk aangekondigd als regeerakkoord 
en daaraan verbonden een gedeeltelijke 
bemanning - van koksmaat tot kapitein - 
en de ander als een program op hoofd
zaken, door de organen van de christen
democratische partijen aanvaard en ook 
practisch opererend als één onafschei
delijke groepering. Althans tot nu toe. 
Op de dag dat ik dit schrijf is de éénheid 
sterker dan bij de aan het regeerakkoord 
gebondenen, want de PPR is duidelijk nog 
onder de indruk van de onvermoede ver
kiezingswinst.
Gelijk gerichte partijen mogen als over
gangsfase naar de volstrekte eenwording 
best met elkaar afspreken ,,Samen uit 
en samen thuis”  en ook waar ze zich 
gezamenlijk sterk voor willen maken, 
maar het tast het wezen van de demo
cratie aan indien het één of het andere 
minderheidsblok de totale zeggenschap, 
de regeermacht, opeist zonder recht te 
willen doen aan de ander die tot overleg 
en samenwerking bereid is!
Het zijn partij-ideologen die uit partij
politieke overwegingen hun baccarat spe
len: alles of niets. Van het springen van 
de bank of van het eigen faillissement
trekt men zich niets aan.......
Ligt het in de lijn van de CHU partij
politieke overwegingen zwaar te laten 
meespelen? Zeker niet! Het landsbelang, 
waarin de autoriteit van het beginsel 
werkzaam was ten goede, stond voorop. 
De partij was daaraan ondergeschikt. 
Ook deze herkenbaarheid meenden een 
aantal overigens goedwillende mensen als 
oud en der dagen zat te moeten opbergen.... 
Afspraken vooraf, zegt ons programma. 
Tegen dat we weer een algemene verga
dering hebben heeft het drie jaar in het 
partijprogramma gestaan. Nu reeds heeft 
het zijn onnuttigheid bewezen. Deze kabi
netsformatie zit er volstrekt op vast. 
Sle.chts indien een partij de meerderheid 
heeft kunnen practiserende politici de 
gevangenen van partij-ideologen zijn. In 
ons land kan dat gelukkig niet, hoewel 
er duidelijk aan w'ordt gewerkt. Maar het 
ligt niet in onze lijn. Ik hoop dan ook 
dat dit jaar ,,de afspraken vooraf”  uit 
ons programma verdwijnen.

Voortzetting van het integratiebeleid 
(o.m..  ̂spoedige regeling met betrekking 
tot detailhandelvestigingen op daartoe 
niet uitdrukkelijk bestemde terreinen; 
tevens aandacht voor verantwoorde ves- 
tigingsmogëlijkheden bij reconstructie- 
en uitbreidingsplannen).
De ,,ontwikkelingskant”  van de bestaan
de ontwikkelings- en saneringsfondsen 
en de voorlichting aan het midden- en 
kleinbedrijf meer mogelijkheden te ge
ven.
Volledige invoering op zo kort moge
lijke termijn van de fiscale oudedags- 
reserve voor zelfstandigen.
Invoering van een Volksverzekering Ar
beidsongeschiktheid, zoals aangegeven 
in de paragraaf Sociale Zekerheid.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Overeenkomstig de ,,Internationale Ont
wikkelingsstrategie 1970-1980”  van de 
Verenigde Naties de ontwikkelingshulp 
opvoeren tot ten minste 0,7% van het 
bruto nationaal produkt tegen markt
prijzen als feitelijke overheidsuitgaven 
volgens internationaal overeengekomen 
maatstaven ten behoeve van de ontwik
kelingslanden. Dit percentage te berei
ken in 1975.
De belangen van de ontwilikelingslanden 
dienen vooral bij de handelspolitiek, het 
monetaire beleid en op het terrein van 
de grondstoffenovereenkomsten een 
grote rol te spelen. Bij het E.E.G.- 
beleid dient dit in versterkte mate het 
geval te zijn.

BUITENLANDS BELEID

Voortzetting van het huidige beleid.

SURINAME EN DE 
NEDERLANDSE ANTILLEN

- Nederland dient ernaar te streven, dat 
Suriname en de Nederlandse Antillen 
de souvereiniteit naar volkenrecht ver
krijgen.

- De termijn en de wijze waarop deze 
souvereiniteit kan worden verkregen 
behoort in overleg met Suriname en de 
Nederlandse Antillen te worden bepaald. 
Grote betekenis dient in dit verband te 
worden toegekend aan het komende rap
port van de zgn. Koninkrijkscommis- 
sies.

- Bereidheid te blijven bijdragen aan de 
ontwikkeling van deze landen.

DEFENSIE

In het licht van het primaire doel van de 
nationale en bondgenootschappelijke de- 
fensie-inspanning - het voorkomen van 
oorlog en het beheersen van crises -:

- De defensie-inspanning voorlopig hand
haven op het huidige niveau.

- Nadere vaststelling van onze defensie- 
inspanning in het kader van de uitwer
king van het rapport van de Commissie 
Van Rijckevorsel, met inachtneming 
van door Nederland te vervullen taken 
in NAVO-verband.

- De Nederlandse bijdrage aan de ge
meenschappelijke verdediging in het 
verband van de NAVO dient te passen 
in de strategie van het ,,aangepaste 
antwoord”  en moet derhalve voldoen 
aan kwalitatief hoge eisen (daarbij ook 
betrekken de zogenaamde Ottawa-reso
lutie).

- Herwaardering van de Nederlandse de
fensie-inspanning dient plaats te vinden 
tegen de achtergrond van de bespre
kingen over wederzijdse evenwichtige 
verminderingen van strijdkrachten en 
bewapening tussen Oost en West.

Tot zover de christen-democratische 
hoofdzaken voor de oj)stelling van een 
regeringsprogram. Zij zijn opgesteld door 
een werkgroep onder voorzitterschap van 
drs. A. D. W. Tilanus, voorzitter van de 
CH-fractie. Voorts hadden in die groep 
zitting: voor de ARP dr. A. J. Vermaat 
en mejuffrouw J. van Leeuwen, voor de 
KVP: drs. M. W. J. M. Peijnenburg en 
P. H. van Zeil en voor de CHU rnr. W. 
Schollen.

H. L.
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Afstand nemen
dror Eske Sleijser-T^elaar, 

stafmedeweikster Lohman-stichting

Soms bekruipt iemand het onbehaaglijke 
gevoel, dat veel mensen, die nauw bij het 
politieke gebeuren betrokken zijn, door de 
bomen het bos niet meer zien.
Dat onbehaaglijke gevoel wordt des te 
sterker als het gaat om de verhouding 
tussen, en de toekomst van de christen
democratische samenwerking van ARP, 
CHU en KVP.
Hoe dieper men zich in geschiedenis, in 
verloop van de ontwikkelingen en in de 
schetsen van een toekomstig beleid te 
dien aanzien, inleeft, hoe meer men daar
mee te maken heeft, hoe intensiever men 
dit beleeft, hoe groter het gevaar van 
somberheid, pessimisme, defaitisme, van 
het opdoemen van levensgrote opstakels.

MOERAS

Die sterke betrokkenheid maakt het ne
men van afstand moeilijk, maakt het 
haast onmogelijk de nodige objektiviteit 
te handhaven.
Toch zou het nodig zijn en uiterst nuttig 
als al diegenen, die zich in die situatie 
bevinden, zich eens uit het ,,moeras”  
van problemen loswurmden om rustig 
en alleen, op verre afstand de omvang 
van ,,hun probleem”  in ogenschouw te 
nemen.
Brengen zij het dan bovendien nog op 
wi jder oni zich heen te zien, dan bemerken 
zij opeens weer dat de omvang van hun

eigen moeras in het niet zinkt bij de 
omvang van de grote zee van problemen, 
waarvoor onze samenleving als geheel 
zich geplaatst ziet. Een zee bovendien, 
om nog maar even in de beeldspraak te 
blijven, waarvan de golven al om ons 
aller voeten spoelen. De hoogte van de 
waterstanden noopt een ieder weldenkend 
mens tot denken aan dijken, aan indam
mingen, aan nieuwe Delta-werken, waar
voor eigenlijk allang de eerste schop 
de bodem in had gemoeten.
Dan eerst komt het besef met grote 
kracht boven, dat het gewroet en gewrie
mel in de christen-democratische mieren
hoop niets is; een verspilling van energie 
en mankracht, nodig om die andere pro
blemen met enige kracht het hoofd te 
kunnen bieden.
Zoals wij allen in ons land in de afgelopen 
wereldoorlog één wai'en in het weten, 
dat eens de ellende voorbij zou gaan, 
één waren in verzet tegen de vijand, 
vergeten waren dat wat ons gescheiden 
hield en alleen achten op datgene wat ons 
bond, zo wordt het ook nu toch ook hoog 
tijd dat wij ons allen eens bezinnen op 
de onzinnigheid van het voeren van einde
loze polemieken over ,,open”  en ,,nie1 
open” , over ,.progressief”  en ,,behou
dend” , over ,,links” , ,.tikkeltje links” , 
,,rechts” , ietsjepietsje naar rechts”  enz. 
enz. Wat voor ons allen geldt, wat voor 
ons allen plicht is, is samen te werken,

is eens een definitief einde te maken 
aan die gescheidenheid van optreden van 
drie christelijke partijen in een klein 
land; een gescheidenheid die geen mens 
buiten ons eigen kringetje ons in dank 
afneemt, noch in eigen land noch daar
buiten. Die gescheidenheid is trouwens 
overal elders een ,,onverkoopbaar arti
kel” . Probeert u het maar eens aan een 
bevriende buitenlandse familie te verkla
ren, dat gescheiden optrekken van die 
christelijke partijen, die strijd om te 
komen tot éénwording. U slaagt er niet 
in, met hoeveel goede wdl üw relaties u ook 
aanhoren.

Het is ook niet te ,.verkopen” , niet te 
verklaren en bovendien een nutteloze zaak, 
een zinloze zaak en - wat het ergste nog 
is - het belaadt ons allen met een grote 
schuld. In plaats van samen zo goed als 
we maar kunnen, te trachten een politiek 
beleid te voeren, dat om maar enkele 
dingen te noemen, recht doet aan de ont- 
rechte, dat opkomst voor de zwakkere, 
in eigen land maar het zo goed daarbuiten, 
dat voorkomt dat wij ons wereldje nog 
verder onbewmonhaar, onleefbaar maken 
(wie praat er nog over het RappoiT van 
de Club van Rome? Nee, daar hebben we
nu geen tijd voor.......), kiften wij liever
over die ene partij, die volkspartij moet 
zijn of niet?, federatie of niet?, dan weer 
open, dan weei' dicht, dan weer helemaal 
niet doorgaat, soms ,,in hét midden op 
twee poten moet staan” , dan w eer ,.links 
of rechts op drie poten”  staat te wiebelen. 
Laten we toch eindelijk eens afstand ne
men, laten we toch voor alles nuchter 
worden, laten we eindelijk de zaken in 
reële proporties zien. Laten wij als par
tijen, als drie partijen, zich baserend 
op hetgeen het Evangelie van ons eist, 
toch eindelijk eens aan politiek toekomen. 
Vorm samen die ene partij, die zo brood
nodig is, werk samen met wie je, wat 
het essentiële van je programmatische 
opdracht betreft, het best uit de voeten 
kunt en vei'geet eindelijk eens dat einde
loze angstige, dat uitzichtloze gemugge- 
zift, die zondige bangheid, die ons belet 
samen één te wor-den, samen te strijden, 
samen te doen wat zo nodig, zo hoog
nodig gedaan moet worden.

Laten wij straks en hu, waar dat van ons 
gevraagd wordt, in dat licht onze be
slissingen nemen met een vrij hart en 
een gerust geweten. Want eerst dan is 
pas de eerste bescheiden stap gezet op 
een v/eg die misschien eens leidt naar 
een maatschappij die niet gedoemd is, 
met zuilen en al, psalmzingend, af te 
glijden naar de ondergang.

KVP-ARP- 
CHU Velsen 

lijst
In de gemeente Velsen heeft een grote 
meerderheid van de leden van KVP, ARP 
en CHU zich uitgesproken voor één ge
meenschappelijke lijst bij de komende ge
meenteraadsverkiezing in 1974. De be
sturen van de drie plaatselijke afdelingen 
hebben reeds enkele besluiten genomen 
ter voorbereiding.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezing 
te Velsen hadden de drie christelijke 
partijen weliswaar één gezamenlijk ver- 
kiezingsprogram, maar er werden ge
scheiden lijsten, een protestantse en een 
katholieke, ingediend.
Onder de leden van KVP, ARP en CHU 
werd een enquête gehouden over verder
gaande samenwerking. Gevraagd werd of 
zij voor of tegen een gemeenschappelijke 
lijst waren.
Tijdens een dezer dagen gehouden geza
menlijke vergadering van de drie plaat
selijke partijbesturen bleek, dat 85 procent “ 
van de leden zich voor de gemeenschap
pelijke lijst had uitgesproken.
Geprobeerd zal worden om nog dit jaar 
een nieuw gemeentelijk verkiezingspro
gramma samen te stellen, zodat het tijdig 
voor de verkiezingen gepubliceerd kan 
worden.

VAN DER GU\S 
Heerenveen

Biaas^ en Slaginstmmentenfabr: 

Telefoon 05130-22652
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politieke partijen, demokratisering, nieuwe bestuursvormen, so- 
ciaal-ekonomisch beleid, woningbouw . . .

REGEREN - REAGEREN, een cursus burgerschapskunde

40 schriftelijke lessen voor 25.-

Partijen en partijstelsels, volksvertegenwoordigers, recht en 
rechtspraak, gemeente en provincie, milieubeheer.. .

POLITIEK BÉKEKEN, een oiiënteiingscursus

12 schrifteiijks lessen + documentatie voor 9.50

Ontwikkelingshulp, kolonialisme, bewapeningswedloop, bevol
kingsexplosie, internationale samenwerking . . .

WERELD OP HANDEN, een cursus over ontwikkelingssamenweddng

10 schriftelij'ke lessen + documentatie voor 1 0 . -  (i.s.m. NOVIB)

Het raadlidmaatschap, de begroting, ruimtelijke ordening, sub
sidieregelingen, gewestvorming . . .

DE GEMEENTERAAD, een cuisus gemeentepolitiek
23 schriftelijke lessen voor 20.-

Wet op de ondernemingsraden, vergadertec'hniek, bedrijfsecono
mie, de vakbeweging, sociale verzekeringen, personeelsbeleid .. .

DE ONDERNEMINGSRAAD, een cursus voor ondernemingsraadsleden

34 schriftelijke lessen voor 27.50

Vraag nog heden een folder voor nadere inlichtingen onder ver
melding van de letters NR bij

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden, telefoon (01710) 46803

STIJGENDE OM ZET!
Dan kwaliteitsvleeswaren en eerste klas 
varkens- en rundvlees in uw toonbank van:

Stroomberg's
Exportslachterijen en 
Vleeswarenfabriek N.V. - Ede

Belt U eens voor offerte of proefbestelling 
Telefoon 08380/19004 (7 lijnen)

B ê ê B B
Voor nieuw of 

occasion

AUTOMOBIELBEDRIJF

suaES
Callenbachstraat 1 

NiJKERK 
Tel. 03494-1661

K VERZEND UW GOEDEREN 
PER TRANSPORTBEDRIJF

,DE STORMVOGEL"

Kistenfabriek
Nijkerk

N. DE BOER

BOUWBEDRIJF 
P. HULSBOS Jzn. B.V.

NIEUW VENNEP - Telefoon 02526-2277  

ABBENES - Telefoon 02524-226

KERKEN- EN SCHOLENBOUWERS 
BURGERLIJKE EN UTILITEITSBOUW

X a a n s e

naar Amsterdam en Zaanstreek 
REIGERSWEG 105 - APELDOORN

poooooooooooooooooooooo<
BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF

M . DE RAAD &  Z N .
Pickéstraat'64 - Tel. 01719 - 2100 - 1831 
Oude Zeeweg 33 - Tel. 01719-4500 . 
NOORDWIJK

ooooooooooooooooooooooo

\ A
lilS

r
J ta x is fitw t

J w iN K B L e A L C n iJ  KCRSCHOTBN 
T E l. i s a iS  ■ A P ELO O O M

HANAB B.V
VALKENBURG - Z.H. Telefoon 01718-16741- 
VEENDAM - Telefoon 05789-3800

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS
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Drs. A, D, W. Tilanus:

f f EEN VERWERPELIJKE M EM JD E”
,,Het is een heel verwerpelijke methode.”  
Dit commentaar heeft de christelijk-histo- 
rische Tweede-Kamerfractievoorzitter 
drs. A. D. W. Tilanus maandagavond 
jongstleden gegeven, nadat mr. Burger, 
de kabinetsformateur, mededelingen had 
gedaan over het verdere verloop van zijn 
werkzaamheden.

Maandagochtend reageerde mr. Burger 
op brieven van de voorzitters van zowel 
de progressieve kamerfracties PvdA, 
PPR en D’66, als van de christen-demo- 
cratische fracties KVP, ARP en CHU. 
De progressieve drie waren bereid ver
dere medewerking aan de formatie te 
verlenen, maar de christen-democratische 
drie hadden laten weten, dat zij ernstige 
bezwaren koesterden omdat niet voldaan 
werd aan de steeds gestelde eisen van 
gelijkwaardigheid.
Mr. Burger reageerde op deze brieven 
met te zeggen, dat hij zonder de chris
ten-democratische fracties verder zou 
gaan. Hij nodigde het anti-revolutionaire 
Tweede-Kamerlid drs. J. Boersma (te

vens minister van sociale zaken) uit 
voor een onderhoud op dinsdagmiddag 
jongstleden.

IRRITATIE

De mededeling van mr. Burger, dat hij 
zijn werkzaamheden zou voortzetten en 
,,neuzen ging tellen”  riep in de kring 
van de fracties van KVP, ARP en CHU 
irritatie op. Dat werd bekend nadat de 
fractievoorzitters mr. Andriessen (KVP), 
mr. Biesheuvel (ARP) en drs. Tilanus 
(CHU) maandagmiddag jongstleden ver
gaderd hadden.
Het werd de formateur bijzonder kwalijk 
genomen, dat hij met zijn werkzaamheden 
voortgaat, zonder daarbij in contact te 
treden met de voorzitters van de drie 
christen-democratische fracties. ,,Het 
openen van gesprekken met individuele 
kamerleden, achter de ruggen van de 
fractievoorzitters om, is een heel ver
werpelijke methode,”  aldus drs. Tilanus.

ONTRADEN

De voorzitters van de christen-democra
tische fracties hebben er steeds op ge
wezen, dat zij geestverwanten steeds zul
len ontraden zitting te nemen in een 
progressief kabinet.
In zijn brief aan de christen-democra
tische fracties van maandagmorgen 
jongstleden sprak mr. Burger over een 
zetelverdeling tien - zes tussen progres- 
sieven en confessionelen. Hij zou zich 
tegenover deze verhouding ,,niet negatief 
opstellen” . Drs. Tilanus heeft dit eer 
volstrekt scheve gang van zaken genoemd 
,,Door de christen-democratische frac-, 
ties is geen enkele uitspraak gedaan ter
zake. Zij zijn beslist niet akkoord gegaan 
met de voorgestelde getalsverhouding 
tien - zes,”  aldus de voorzitter van de 
Tweede-Kamerfractie van de CHU.
(Over de gang van zaken bij de kabinets
formatie tot en met maandagmorgen 
jongstleden wordt elders in dit weekblad 
,,de Nederlander”  geschreven).

H. Lokkerbol.

themanummer CH-Tijdschrift

„D e toekom st van de Unie”
Het Christelijk-Historische Tijdschrift 
(een uitgave van de Lohmanstichting) is, 
voor wat het dezer dagen verschenen 
februari-nummer betreft, geheel gewijd 
aan het thema ,,De toekomst van de Unie” . 
Het nummer bevat vijf artikelen. De 
heer H. Eversdijk uit Heinkenszand heeft 
zich ongerust afgevraagd of de Unie nog 
wel een toekomst heeft. De heer C. G. W. 
M. Hoogstraten bekeek rustig en nuchter 
de problemen van nu voor de CHU. Drs. J. 
Wieten publiceerde een aantal feitelijk
heden. In een gezamenlijk artikel hebben 
de heren dr. E. Bleumink en J. Baarda 
het thema ingeleid.

De redactie van ,,de Nederlander”  laat 
met een bloemlezing van enkele passages 
uit de vijf artikelen de waardevolle bete
kenis van dit themanummer zien.

WAT TE DOEN?

Eric Bleumink en Joeke Baarda gaven 
hun artikel het opschrift ,,De laatste der 
Mohicanen”  en vonden, dat het volgende 
aan de Unie te doen staat;

,,Het zal duidelijk zijn geworden dat wij 
vinden dat er voor een apart voortbestaan 
van ARP, CHU en KVP geen werkelijke 
ideële of politieke argumenten zijn aan 
te voeren. Het apart voortbestaan vindt 
alleen zijn argumentatie in het verleden. 
Men kan hoogstens uit opportunistische 
overwegingen, uit angst of kortzichtigheid 
het eigen voortbestaan nog een tijdje pro
beren te rekken.
De CHU kan nu nog proberen de wezen
lijke christelijk-historische elementen in 
een groter verband in te brengen. Men 
zou trouwens verbaasd staan wanneer 
men de opvattingen van Lohman, De Vis
ser en Hoedemaker eens legde naast de 
nota van de contactraad hoeveel van dat
gene wat hen eigenlijk voor de geest 
stond in deze nota te vinden is.
De nota ligt er nu. Laat de CHU dit 
voorjaar uitspreken dat ze achter de nota

Dr. E. Bleumink

staat. Dan is ze daarover tenminste dui
delijk. Wanneer men het inderdaad eens 
wordt over de filosofie en de politieke 
richting die men uit wil dan moet de 
versmelting snel gebeuren. De kiezers 
zijn ons loze gepraat, zonder al te veel 
daden meer dan beu. En gefaseerde in- 
eenvoeging zal uitlopen op een eindeloos 
touwtrekkerij zonder dat het werkelijk 
inspireert en aanspreekt.
De CHU heeft tot nu toe in de samenwer
king een brugfunctie vervuld. Een rol die 
ons door de ARP overigens niet in dank 
is afgenomen. Een brugfunctie tussen 
enerzijds de KVP die geneigd was na 
het relativeren van de kerkelijke binding 
(declericalisering) ook de band tussen 
evangelie en politiek door te knippen. 
Deels uit opportunisme en deels door het

feit dat bij katholieken het evangelie 
nimmer een erg centrale rol vervulde. 
En anderzijds de naar antithese nei
gende ARP. Die brug-functie komt niet 
voort uit onbenulligheid, maar uit de 
opvatting dat de toekomst van de christen
democratie op het spel stond. De brug
functie sloot aan bij het ondogmatische 
van de CHU, bij haar thetische karakter. 
Mellema, Tilanus en Van Verschuer heb
ben met volle inzet die brugfunctie pro
beren te vervullen. Zo zelfs dat andere 
activiteiten wel eens wat werden ver
waarloosd.

Door de geslonken aanhang is die brug
functie op de tocht komen te staan. Men 
kan die rol nu beter vergeten en proberen 
met zichzelf tot klaarheid te komen. De 
CHU moet nu zelf kiezen, zonder zich 
te veel om de anderen te bekommeren. 
Een belangrijk punt is verder dat de 
discussie nu dwars door de partijkaders 
heen moet gebeuren. Er is te veel alleen 
aan de top onderhandeld en te weinig 
is de discussie in bredere kring op gang 
gebracht. Te veel werd alleen in eigen 
gelederen met elkaar gesproken en te 
weinig werd een discussie over partij- 
grenzen heen gevoerd.

De CHU-leiding zou er verstandig aan 
doen deze discussie te stimuleren.
De keuze zal dit voorjaar moeten geschie
den. Wij hopen dan dat de CHU de nota 
van de contactraad aanvaardt en initia
tieven neemt tot snelle integratie. Zo 
niet dan zullen de middelpuntvliedende 
krachten nog meer vat op haar krijgen en 
is haar rol uitgespeeld.
Dat is geen pessimisme, maar helaas 
puur realisme.

ZIE VERDER PAG. 4

Drs. A. D. W. Tilanus

Als formatie 
voortduurt:

CH-STAATS- 
SECRETARISSEN 
KIEZEN VOOR 
KAMERLIDMAATSCHAP
Als in de tweede helft van de maand 
maart de kabinetsformatie nog voort
duurt, zullen de beide christelijk-histo
rische staatssecretarissen mr. W. Schot
ten van financiën en drs. R. J. H. Krui- 
singa van verkeer en waterstaat kiezen 
voor het kamerlidmaatschap.

Het tweetal is nu zowel staatssecretaris 
als lid van de Tweede Kamer. Normaal 
is, dat beide functies niet gecombineerd 
kunnen worden. Na verkiezingen evenwel 
is de combinatie gedurende drie maanden 
mogelijk. Dit is bepaald met het oog op 
de kabinetsformatie. Bewindslieden van 
het ,,oude”  kabinet, die op de kandidaten
lijst van hun partij geplaatst zijn en in de 
kamer gekozen worden, behoeven dan niet 
onmiddellijk te kiezen. Zij kunnen gedu
rende hooguit drie maanden rustig demis
sionair zijn, zonder de kans te lopen 
dat zij geen gevolg kunnen geven aan de 
wens van de kiezers, die hen gekozen 
hebben, om in de kamer zitting te nemen. 
De periode van drie maanden gaat tellen 
op de dag van de toelating als kamerlid. 
Mr. Scholten werd op 19 december j.1. 
tot de Tweede Kamer toegelaten en drs. 
Kruisinga één dag later.
In de huidige omstandigheden is er geen 
bezwaar tegen, dat zij, als voor hen de 
dag van de keuze is aangebroken (19 
respectievelijk 20 maart), kiezen voor 
het kamerlidmaatschap.

H. L.

CHU via radio en tv
De CHU verzorgt in de komende weken 
de volgende politieke zendtijd: 
radio: elke woensdagavond om de veer
tien dagen via de zender Hilversum 1, 
van 18.20 tot 18.30 uur; de eerstvolgende 
uitzendingen zijn op woensdagavond 7 
maart en woensdag 21 maart, 
televisie: de eerstvolgende uitzending is 
op woensdagavond 9 mei, van 20.20 tot 
20.30 uur via Nederland 1.

H. L.
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Kabinetsform ateur Burger g ing ook deze 
week door zonder christen-dem ocraten
Kabinetsformateur mr. J. A. W. Burger 
is deze week toch doorgegaan met zijn 
formatie-arbeid, alhoewel hij van de 
christen-democratische Tweede-Kamer- 
fracties een negatief antwoord kreeg nadat 
hij zijn program-conclusies had toege
zonden.
De fracties van KVP, ARP en CHU wilden 
geen politieke verantwoordelijkheid dra
gen voor het kabinet, dat mr. Burger wilde 
gaan formeren op basis van zijn conclu
sies. ,,Z o ’n kabinet'voldoet niet aan de 
eis van gelijkwaardigheid,”  aldus de drie 
fractievoorzitters mr. F. H. J. J. An- 
driessen (KVP), mr. B. W. Biesheuvel 
(ARP) en drs. A. D. W. Tilanus (CHU). 
Op de eerste werkdag van deze week werd 
bekend, dat mr. Burger ,,de neuzen”  in 
de Tweede Kamer zou gaan tellen om 
daarmee na te gaan in hoeverre het staat 
met de steun aan zijn kabinet. Immers, 
zijn opdracht van koningin Juliana luidde; 
,,de vorming van een kabinet, dat geacht 
kan worden in voldoende mate steun in de 
volksvertegenwoordiging te zullen onder
vinden” .
Naar de steun, in die, in beraad gehouden 
opdracht, ging mr. Burger op zoek.

In ,,de Nederlander”  van vorige-week 
schreef de christèlijk-historische fractie
voorzitter drs. Tilanus, dat hij en zijn 
fractie in afwachting waren van het ont- 
werp-program, dat mr. Burger zou for
meren. ,,Bij de beoordeling van dit pro
gram zal onze eerste vraag zijn, welk 
soort kabinet de formateur voor ogen 
staat. Tot nu toe is mr. Burger hierover 
steeds onduidelijk geweest,”  aldus drs. 
Tilanus.
De voorzitter van de Tweede-Kamer- 
fractie van de CHU schreef zijn beschou
wing voor ,,de Nederlander”  van vorige 
week op maandag 19 februari. Eén dag 
later, kwam het ontwerp-program van 
mr. Burger in de openbaarheid.
Dat ontwerp ging uit van het program op 
hoofdzaken van de christen-democraten 
(gepubliceerd in ,,de Nederlander”  van 
vrijdag 23 februari) en van het memoran
dum van de progressieven, de fracties 
van PvdA, PPR en D’66.
Mr. Burger bood zijn ontwerp, dat hij zelf 
aanduidde met het woord ,,conclusies”  
met de volgende boodschap aan aan de

zes Tweede-Kamerfracties (van PvdA, 
PPR, D’66, KVP, ARP en CHU): ,,Bij 
lezing van mijn conclusies zal u blijken, 
dat ik mij beijverd heb een gave indruk 
te geven van wat naar mijn mening, met 
in achtneming van christen-democratische 
wensen, van een progressief kabinet mag 
worden verwacht. Naar ik aanneem, zal 
het u mogelijk zijn aan de hand van dit 
stuk uw houding, in het licht van mijn 
opdracht, definitief te bepalen” .
Mr. Burger verzocht de zes fracties hem 
in de loop van de vorige week te berich
ten, zodat voor hem het nemen van de 
noodzakelijke beslissingen vergemakke
lijkt zou worden.

ALGEMENE CONCLUSIES

Kabinetsformateur mr. Burger trok, naar 
aanleiding van het memorandum van de 
drie progressieve fracties en van het 
program in hoofdzaken van de drie chris
ten-democratische fracties, de volgende 
algemene conclusies;

- ,,De wederzijdse wensen zijn redelijk. 
Zij worden gekenmerkt door de bedoe
ling om de vorming van een kabinet op 
programmatische gronden niet in de 
weg te staan.

- Zoals reeds door informateur Ruppert 
werd verondersteld, kan op een groot 
aantal terreinen tot overeenstemming 
worden geconcludeerd; ten dele zullen 
deze aanduidenderwijze worden gerele
veerd.

- Het accent dezer conclusies zal vallen 
op knelpunten en suggesties voor mo
gelijke uitwegen.

- Het Program op hoofdzaken van de 
christen-democraten, is ontleend aan 
recente gegevens. Het Memorandum 
van de progressieven moest worden 
opgesteld om hun program - Keerpunt 
’72 - dat reeds midden 1972 werd ge
maakt, te actualiseren.

- Het Program op hoofdzaken houdt on
uitgesproken rekening met regerings
deelname in enigerlei combinatie.
Het Memorandum en Keerpunt ’72 zijn 
uitsluitend gericht op enigerlei pro
gressief kabinet.

- Beide stukken houden rekening met de 
moeilijker geworden financieel-econo-

mische situatie, met name vanwege de 
voortgeschreden inflatie. Keerpunt ’72 
is gecalculeerd uitgaande van een jaar
lijkse prijsstijging van 5 procent, doch 
deze zal zich, naar de huidige calcu
latie, bewegen naar 8 procent. 
Dientengevolge zullen voor 1974 de 
beoogde beleidsvoornemens slechts in 
beperkte mate kunnen worden doorge
voerd; voor 1973 zeer beperkt.
De wel gehoorde mening, dat een op
tredend kabinet welbewust een zeer 
tijdelijk karakter zou moeten dragen 
is daarom, en om een aantal andere 
redenen, verwerpelijk. Het zou erg 
genoeg zijn, als het zou blijken niet 
anders te kunnen.
Het Memorandum wijst op de onver
mijdelijkheid het tempo van uitvoering 
van voor ’ s Rijks schatkist bezwaarlijke 
doeleinden te vertragen, alsook de volg
orde dier uitvoering aan te passen aan 
de huidige situatie.
Daarentegen dient haast gemaakt te 
.worden met de realisering van een groot 
aantal program-punten, dat niet op 
’s Rijks schatkist drukt. Een aantal 
van deze punten wordt in de dezer 
dagen door het Overlegorgaan der Vak
centrales gepubliceerde Urgentielijst 
voor het Regeringsbeleid 1973 eveneens 
aan de orde gesteld.
De verwerkelijking van een aantal dezer 
wensen lijkt mogelijk, aangezien die 
eveneens naar voren worden gebracht 
door het Program op hoofdzaken.
Het is nuttig zich ten aanzien van een 
minderheidskabinet voor ogen te hou
den:

* dat wetgevende resultaten slechts 
verkregen worden in overeenstem
ming met de inzichten van de Ka
mermeerderheid;

* dat dit ten aanzien van het effect 
van beleidsnota’s goeddeels even
zeer geldt;,

* dat een minderheidskabinet in de 
praktijk in meerdere mate gehou-
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Oorlogsslachtoffers van de DDR

UNIEBUREAU
HET BUREAU VAN DE CHR. HIST. UNIE, 
Wassenaarseweg 7, 's-Gravenhage is 
telefonisch te bereiken onder nummer 
070-244516’»
Het telefoonnummer van de Savornin 
Lohmanstichting is: 070-246791.

De laatste weken is er nogal wat deining 
ontstaan rond de vraag of de DDR ver
plicht is - wanneer deze staat volledige 
diplomatieke betrekkingen met Nederland 
aanknoopt - tegelijkertijd een aantal 
schadevergoedingsregelingen ten behoeve 
van slachtoffers van Nazi-Duitsland vast 
te stellen.
Daarover bleken nogal wat onduidelijk
heden te bestaan, die door minister 
Schmelzer van Buitenlandse Zaken in 
antwoord op vragen van een drietal 
VVD-ers enigermate zijn opgehelderd. 
Men moet bij het vraagstuk van oorlogs
schade de volgende onderscheidingen ma
ken:

1. Herstelbetalingen wegens door de Duit
sers toegebrachte oorlogsschade. Deze 
zijn geregeld in het akkoord van Pots
dam en dit hield in, dat de Sowjet- 
Unie en Polen hun vorderingen konden 
verhalen op Oost-Duitsland en de wes
telijke landen op West-Duitsland.
De behandeling van dit soort vorde
ringen is in het Westen in 1953 uit
gesteld tot de definitieve regeling van 
dat vraagstuk. Dat zou dan moeten 
gebeuren bij het afsluiten van vredes
verdragen.
Aan Oostduitse zijde is na de oorlog 
een onnoemelijke hoeveelheid goederen 
naar de Sowjet-Unie en Polen weg
gevoerd. Het land is letterlijk leeg 
geroofd en heeft daarmee bepaald wel 
een flinke portie ,,herstelbetalingen”  
verricht.

2. De schadevergoeding aan Nederlandse 
oorlogsslachtoffers. West-Duitsland 
heeft hiervoor in 1960 een bedrag van 
fl2 5  miljoen marken op tafel gelegd. 
Tegenover de Bondsrepubliek zijn 
daarmee alle aanspraken vervallen.

In dit verband is het goed te vermelden, 
dat Bonn in de 12 jaren na 1951 in totaal

Drs. G. V . Leyenhorst

een bedrag van 2500 miljoen gulden heeft 
betaald aan Israël. De betaling van dit 
bedrag is wel eens als ,,Wiedergut- 
machung”  betiteld; voor de West-Duit- 
sers ligt dat anders: zij stellen dat een 
moord op 6 miljoen joden niet is goed te 
maken. Zij hebben zich echter op grond 
van dat feit tegenoyer Israël verplicht 
het bedrag van 2500 mi.'.joen gulden te 
schenken.
De DDR is t.a.v. de schadevergoeding 
aan nazi-slachtoffers een geheel eigen 
weg ingeslagen. Het heeft koelbloedig 
iedere medewerking aan een regeling in 
het belang van de slachtoffers van het 
nazi-regime geweigerd.
Als argument gebruikten zij daarbij tot 
nog toe, dat hun ,,Democratische”  Repu
bliek in genendele de juridische erf
genaam was van het ,,Deutsche Reich” . 
Daarom kan men de DDR ook niet aan
sprakelijk stellen voor de gevolgen van de 
wandaden van het Nazi-dom.

3. Joods vermogen van Nederlandse 
origine in Oost-Duitsland. Volgens een 
door het Rijksinstituut voor Oorlogs
documentatie opgestelde lijst gaat het 
daarbij om geroofde joodse inboedels

met een geschatte waarde tussen de 
10 en 30 miljoen gulden.
Het is niet zeker of de DDR bereid is 
dit soort inboedels terug te betalen, 
aangezien men ook op dit punt het 
argument van geen - erfgenaam - zijn 
kan toepassen.
De Oost-Duitsers zijn echter zo dui
delijk d e .,,feitelijke erfgenamen”  van 
deze boedels, dat ze het op dit punt 
nog wel moeilijk zullen krijgen.

4. Door de DDR generaliseerde Neder
landse eigendommen. Het betreft hier 
enige fabrieken e.d. van grote Neder
landse ondernemingen.
Op dit punt ontkennen de Oost-Duitsers 
niet dat de DDR geen schadevergoeding 
heeft betaald en dat er daarom ruimte 
is voor onderhandelingen.
Als minister Schmelzer de claims 
op grond van de nationalisaties niet 
weet te verzilveren, zou hij ongetwij
feld een zeer slechte beurt maken.

Van Nederlandse zijde is men accoord 
gegaan met het regelen van deze aan
spraken na het aangaan van diplomatieke 
betrekkingen met de DDR. Daarbij is 
aangekondigd, dat hieronder mede het 
vraagstuk van de schadevergoeding aan 
slachtoffers zal worden aangesneden. Bij 
dat laatste gaat de Nederlandse regering 
ervan uit, dat op de DDR terzake slechts 
een morele (en geen juridische) verplich
ting rust.
Op dezelfde dag waarop minister Schmel
zer dit- verklaarde bleek hij een brief 
van de Israëlische minister van Buiten
landse Zaken te hebben ontvangen met 
het verzoek om ,,aandacht”  te schenken 
aan de kwestie van de herstelbetalingen, 
wanneer Nederland tot erkenning van de 
DDR zou overgaan.
De heer Schmelzer liet daarop weten,

dat de delegatie van de DDR zich tegen
over Nederland niet competent verklaarde 
op het punt van schadevergoedingen aan 
Nazi-slachtoffers en bovendien de DDR 
alleen een verantwoordelijkheid erkende 
tegenover de Sowjet-Unie en Polen op 
het stuk van herstelbetalingen.
Daarmee leek de DDR de schadevergoe
dingen te beschouwen als een onderdeel 
van de herstelbetalingen.
Daarmee zou de DDR een van Nederland 
(maar gezien de geschiedenis ook van de 
Bondsrepubliek) afwijkend standpunt in
nemen.
Het zwakke van deze redenering is, dat 
de vergoedingen aan oorlogsslachtoffers 
van het Nazi-regime in het Akkoord van 
Potsdam, waarin de verdeling van de 
herstelbetalingen wordt geregeld, in ’ t 
geheel niet wordt genoemd.
Interessant is echter, dat de DDR, wan
neer zij vasthoudt aan het idee, dat scha
devergoedingen aan Nazi-slachtoffers on
der de herstelbetalingen vallen, erkent, 
dat zij een vergoedingsplicht heeft krach
tens een verdrag.
Dat betekent derhalve méér dan de door 
Schmelzer genoemde morele plicht. 
Concluderend valt op te merken, dat de 
DDR probeert onder de betalingen aan 
oorlogsslachtoffers uit te komen.
Een dergelijk land gaat Nederland in 
maart erkennen.
Het is verbazingwekkend, dat een land, 
dat zoveel over heeft om het nationale 
prestige op te vijzelen - als men b.v. 
kijkt naar de enorme bijdragen aan de 
sportbeoefening - opeens gespeend is 
van ieder eergevoel, wanneer het om 
slachtoffers van het fascisme gaat. 
Hetzelfde fascisme overigens, dat de 
Oostduitse ,,Kameraden”  al jarenlang 
veroordelen.
Dus waarom zouden ze niet sympathiek 
staan tegenover de slachtoffers van 
datzelfde fascisme?
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Vervolg form ateur Burger
den is tot en geboden is aan advie
zen van adviesorganen en van groe
pen direct betrokkenen;

* dat (Memorandum) noodzakelijke 
voorbereiding van wetgeving zowel 
ambtelijk als parlementair moei- 
lijker en tijdrovender zal blijken” .

Aldus de algemene conclusies van mr.^ 
Burger.

De conclusies betroffen voorts enkele 
speciale punten, als bescherming van het 
leven, financiering en inflatiebestrijding, 
ontwikkelingssamenwerking, defensie en 
andere punten.

GEDOGEN

De slotoverwegingen van mr. Burger wa
ren:

a. ,,Het is niet precies vast te stellen of 
het aantal overeenstemmingen wezen
lijk zo groot is als het lijkt.

b. De gegevens zijn niet op elkaar afge
steld en daarom niet altijd op verant
woorde wijze vergelijkbaar.

c. Bovendien bevat het Memorandum van 
de progressieven slechts een - zij het 
instructieve - actualisering van hun 
program Keerpunt ’72.

d. Het zou efficiënter zijn geweest als de 
christen-democraten niet gemeend 
hadden zich te moeten weerhouden om 
in het kader van mijn opdracht, te 
reageren ophetprogressieveprogram.

e. Toch zal uit het voorafgaande gebleken 
zijn, dat het Program op hoofdzaken 
van de christen-democraten tot een 
aantal nuttige gevolgtrekkingen, aan
leiding heeft gegeven.

f. Uit de beschikbare stukken is mij niet 
gebleken, dat er geschilpunten zijn 
waarvoor niet een wederzijds alles
zins aanvaardbare modus vivendi kan 
worden gevonden.

g. Het lijkt mij evenwel te ver te gaan 
om daaruit te concluderen, dat de 
vaststelling van een voor beide groe
peringen aanvaardbaar program, al
leen maar een formuleringskwestie 
zou zijn.

h. Het laatste zou slechts kunnen blijken 
uit aanvullende reacties op dit stuk en 
eventuele gedachtenwisselingen.

i. Maar ik voorzie, dat een nadere ge
dachtenwisseling bij de progressieven 
zal afstuiten op hun uitgangspunt van 
niet te kunnen onderhandelen en zelfs 
de schijn daarvan te willen vermij
den, terwijl het bij de christen-demo
craten zal afstuiten op het feit, dat 
ik hun Program op hoofdzaken slechts 
ter kennisname en niet in het kader 
van mijn formatie-arbeid heb ont
vangen.

j. Wel kan naar mijn mening zonder 
reserve worden geconcludeerd, dat 
de beschikbare program-gegevens 
generlei aanduiding bevatten, waaruit 
zou volgen dat de christen-democraten 
een progressief kabinet, uit program
matische overwegingen, niet zouden 
kunnen gedogen” .

Tot zover de slotoverwegingen van mr. 
Burger.

GELIJKWAARDIGHEID

Bij de beoordeling van deze conclusies 
met slotoverwegingen van de kabinets
formateur is het goed in gedachten te 
houden, wat drs. Tilanus vorige week in 
,,de Nederlander”  schreef over het ka
rakter van de christen-democratische 
hoofdpunten. Zonder acht te slaan op die 
mededeling van de christelijk-historische 
fractievoorzitter kunnen de verdere ge
beurtenissen van de vorige week niet wel 
begrepen worden.
Drs. Tilanus schreef dat de hoofdpunten 
aan de formateur werden aangeboden met 
de uitdrukkelijke beperking, dat hij dit 
stuk slechts mocht gebruiken, wanneer 
duidelijk was gemaakt dat hij bereid 
was KVP, ARP en CHU als gelijkwaardige 
partners van PvdA, D’66 en PPR te 
behandelen. ,,Door Burgers weigering 
hierover nader met ons te spreken was 
deze vraag onbeantwoord gebleven. Mocht 
Burger dit stuk toch hanteren zonder van 
deze gelijkwaardigheid uit te gaan, dan 
handelde hij daarmee zonder onze toe
stemming,”  aldus drs. Tilanus.

GEEN BIJDRAGE

Na ontvangst van de conclusies van mr. 
Burger was er druk beraad in het Tweede- 
Kamergebouw aan het Binnenhof te Den 
Haag. De drie progressieve fracties lieten 
al vrij vlug weten, dat zij zich in de 
conclusies op dat ogenblik wel konden 
vinden en bereid waren tot nader overleg. 
Langer duurde het voordat de christen

democratische fracties een gezamenlijk 
standpunt konden innemen. De fracties 
van CHU en KVP hadden geen lange tijd 
nodig, maar de ARP-fractie vergaderde 
enkele malen.
Vrijdag 23 februari schreven de heren 
Andriessen, Biesheuvel en Tilanus de 
volgende brief, als antwoord op de toe
gezonden conclusies:

,,Uit uw brief alsmede uit enkele onder 
het hoofd Algemeen respektievelijk Slot
overwegingen genoemde punten kunnen 
wij niet anders dan de konklusie trekken 
dat uw formatiewerkzaamheden zich rich
ten op de vorming van een ,,progressief 
minderheidskabinet” , waaraan onzerzijds 
niet de bijdrage kan worden geleverd die 
wij herhaaldelijk als voorwaarde voor 
onze medewerking hebben gesteld.
Wij hebben onze programgegevens uit
sluitend ingediend met het oog op de vor
ming van een kabinet waarvoor wij pro
grammatisch een wezenlijke bijdrage le
veren en waarin de personele bezetting 
zowel naar aantal als naar verdeling der 
portefeuilles recht doet aan de getals
verhoudingen in de Tweede Kamer. Slechts 
in dat kader zouden wij derhalve kunnen 
ingaan op uw programmatische konklu- 
sies, zoals uiteengezet in onze brief van 
13 februari j.1.
Voor de totstandkoming van een kabinet 
dat aan deze voorwaarden niet voldoet 
wensen wij geen politieke verantwoorde
lijkheid te aanvaarden. Dit houdt tevens 
in dat wij het optreden van een zodanig 
kabinet niet zullen gedogen.
De laatste zin wordt niet onderschreven 
door twee leden van de ARP-fraktie; zij 
hebben overwegende bezwaren tegen het 
uitspreken van een definitief oordeel over 
een nog niet tot stand gekomen kabinet” .

Tot zover de brief van de drie christen
democratische fractievoorzitters. In die 
brief wordt verwezen naar een schrijven 
van 13 februari jongstleden, dat een ant
woord was op de weigering van mr. Bur
ger om met de drie te praten over het 
karakter van zijn verzoek inzake de toe te 
zenden program-gegevens.
In die brief van 13 februari schreven de 
heren Andriessen, Biesheuvel en Tilanus 
het volgende:

,,In overeenstemming met het algemeen
gevoelen van onze fracties delen wij u het
volgende mede.

1. Wij hebben bij herhaling uitdrukking 
gegeven aan onze opvatting dat deel
neming aan een kabinet van PvdA, PPR, 
D’66, KVP, ARP en CHU onzerzijds 
slechts mogelijk is op basis van ge
lijkwaardigheid der deelnemende par
tijen. Dit houdt in, dat voor ons een 
wezenlijke bijdrage aan het program 
van zo’n kabinet vereist is. Het houdt 
voorts in, dat de personele bezetting 
zowel naar aantal als naar verdeling 
der portefeuilles recht dient te doen 
aan de getalsverhoudingen in de Tweede 
Kamer. Deze opvatting achten wij zo 
redelijk en weegt voor ons zo zwaar 
dat wij, tenzij aan die voorwaarden 
wordt voldaan, geestverwanten zullen 
ontraden in een kabinet zitting te 
nemen.

2. Niet KVP, ARP en CHU, maar PvdA, 
PPR en D’66 staan - door ons niet als 
gelijkwaardige partners te beschou
wen - de vorming van een meerder- 
heidskabinet in de weg.
Naar onze mening kan dit geen recht
vaardiging opleveren om juist d e ,,uit
sluitende”  partijen als minderheids
kabinet te laten optreden. Voor de 
totstandkoming van zulk een kabinet 
wensen wij geen enkele politieke ver
antwoordelijkheid te aanvaarden. Wij 
kunnen een kabinet van zulk een sa
menstelling dan ook geen steun, als 
waarvan in uw formatie-opdracht 
sprake is, in het vooruitzicht stellen.

3. Onze programgegevens dienden om in 
het kader van een gelijkwaardig over
leg een bijdrage te leveren tot een door 
u op te stellen program. Nu u hierop 
bent teruggekomen, is aan de inzen
ding van deze gegevens in het kader 
van uw formatie iedere zin ontvallen. 
Aangezien zij eenmaal zijn opgesteld, 
hebben wij er overigens geen bezwaar 
tegen u hierbij een exemplaar ter 
kennisneming toe te zenden” .

Uit de beide brieven, van vrijdag 23 
februari en die van dinsdag 13 februari 
blijkt, dat de drie fracties consequent 
hebben vastgehouden aan de eis van ge
lijkwaardigheid, niet alleen wat betreft 
het programma van het nieuwe kabinet.

maar ook met betrekking tot de zetel
verdeling en de toe te wijzen porte
feuilles.
Tv'CG leden van defractievandeARP,drs.
C. Boertien (tevens minister van ont
wikkelingssamenwerking) en mr. W. 
Aantjes (tevens vice-voorzitter van de 
fractie) zijn degenen, die nu nog geen 
definitief oordeel wilden uitspreken.

PROGRESSIEVEN BEREID

PvdA-fractievoorzitter drs. J. M. denUyl 
meende uit de brief van zijn christen
democratische collega’s te moeten op
maken, dat zij ,,kennelijk niet willen 
meewerken aan de uitvoering van de aan 
mr. Burger gegeven opdracht” . Volgens 
drs. Den Uyl was het aan de formateur 
om uit te maken welke mogelijkheid hij 
verder ziet om Nederland alsnog aan een 
progressieve regering te helpen. De voor
zitters van de fracties van PvdA, PPR 
en D’66 lieten de formateur op vrijdag
avond 23 februari weten, dat zij gaarne 
bereid zijn nader inzicht te verschaffen 
in hun opvattingen over de verschillende 
aspecten van het optreden van een kabinet, 
zoals de formateur voor ogen staat.

Maandag 26 februari antwoordde mr. Bur
ger de zes fractievoorzitters. De heren 
Den Uyl, De Gaay Fortman en Van Mierlo 
dankte hij voor de bereidheid dat nader 
inzicht te verschaffen en voegde daaraan 
toe:

,,lk voorzie echter, dat daaraan geen be
hoefte zal bestaan, aangezien ik tot de 
conclusie ben gekomen, op grond van de 
brief van de christen-democraten van 
23 dezer, dat daar de politieke wil ont
breekt om tot bedoeld progressief kabinet 
te geraken” .

NIET VOORTZETTEN

In zijn brief aan de heren Andriessen, 
Biesheuvel en Tilanus schreef mr. Bur
ger, na dank gezegd te hebben voor het 
schrijven van vrijdag 23 februari:

,,Uit dat schrijven blijkt, ondanks de 
voorwaardelijke vorm, duidelijk en defi
nitief, dat bij u de politieke wil ontbreekt 
tot een kabinet als door mij nagestreefd 
(mijn brief van 1 februari j.1.). Uw stand
punt heeft zich ,,verhard” , zoals de heer 
Andriessen ter toelichting heeft mede
gedeeld tijdens onze bespreking van vrij
dag j.1.

2. Mijn reactie daaromtrent vat ik samen 
als volgt:
a. Uw verzoek tot een eigenprogram- 

inbreng heb ik toegestaan.
b. Aan uw verzoek tot een program- 

bijdrage van de formateur heb ik 
voldaan.

c. Aan mijn uitnodiging ,,welke der 
door mij behandelde aspecten naar 
uw mening nadere aandacht be
hoeven en in welke zin”  heeft u 
geen gevolg gegeven.

d. Ter zake van uw eis tot evenredige 
zetelverdeling heb ik van staats
rechtelijke reserves doen blijken, 
in verband met het extra-parlemen- 
tair karakter van het te vormen 
kabinet. Ik heb mij niet negatief 
opgesteld tegenover de getalsver
houding tien-zes, die door u is 
genoemd.

e. Meer gelijkwaardigheidseisen zijn 
niet ter tafel gebracht.

f. Van een alternatief, anders dan 
de al dan niet gewijzigde voort
zetting van het door u afgewezen 
kabinet-Biesheuvel - als zijnde de 
slechtste oplossing - is niet geble
ken.

3. Desondanks leveren de contacten met 
de collectiviteit van de christen-demo
cratische fractievoorzitters slechts 
negatieve resultaten op, zodat ik deze 
werkwijze niet zal voortzetten.

4. Ik wijs u nog op de onjuistheid van uw 
mededeling, dat uw „program -gege
vens uitsluitend ingediend zijn met het 
oog op”  tec.
Want er zijn bij mij geen program
gegevens ingediend. Zij zijn mij slechts 
,,ter kennismaking”  toegezonden 
,,aangezien zij eenmaal zijn opge
steld”  en met de mededeling die niet 
te mogen benutten in het kader mijner 
formatiewerkzaamheden” .

Aldus formateur mr. Burger in zijn brie
ven van maandag 26 februari. In de loop 
van die dag werd bekend, dat hij gewoon 
doorging. Zijn mededeling aan de heren 
Andriessen, Biesheuvel en Tilanus, dat 
hij ,,deze werkwijze niet zal voortzet
ten”  betekende, dat hij de contacten met 
hen verbrak en buiten hen om zijn werk 
voortzette.

H. Lokkerbol

V A N D E R G U IS
Heerenveen

Blaas- en Siaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652

Hoogovens
Het N W  en het NKV, die de inspraak van 
de daken prediken, willen in een cao voor 
de Hoogovens ook het hoger personeel 
betrekken zonder dat deze groep perso
neel erom heeft gevraagd, laat staan 
inspraak heeft in het overleg. Ik begrijp 
dat niet.
Het NVV en het NKV, dat in overleg met 
andere ondernemingen altijd met het goede 
voorbeeld van de Hoogovens komt aan
dragen, - ze vinden de Hoogovens één van 
de meest vooroplopende bedrijven voor 
wat betreft het sociale beleid! - die vak
centrales nu gaan uitgerekend bij hun 
paradepaardje stakingen uitroepen om hun 
zin door te drijven. Ik begrijp dat niet. 
Het NVV en het NKV spreken van grove 
maatregelen wanneer ontslagen bij een 
bepaalde onderneming moeten vallen. 
Daarentegen moeten Jan en alleman een 
staking bij de Hoogovens en de talrijke 
prikacties in den lande goedkeuren. Ik 
begrijp dat niet.
Het NVV en het NKV laten voorzitter,
c.q. bestuursleden onaangekondigd de ter
reinen van de Hoogovens betreden. Ik 
hoor de vakbonden al wanneer de directie 
van de Hoogovens ongevraagd de kantoren 
van de vakcentrales komt binnenwandelen. 
Ik begrijp dat niet.
Het NVV en het NKV moeten eens leren, 
dat alles zijn tijd moet hebben. Mensen 
blijven mensen. Je kunt nu eenmaal niet 
de maatschappij veranderen door alles 
steeds in de hoogste versnelling te willen 
nemen. Veranderingen zijn nodig, maar 
niet in het tempo en op de wijze zoals 
thans het NVV en het NKV laten zien. 
Het spel met de Hoogovens heeft de 
vakcentrales geen goed gedaan. Zij hebben 
een enorme goodwill verspeeld.

COMMISSARIS IN GELDERLAND

In mr. Rijpstra bezit Friesland een Com
missaris der Koningin die tot de CHU 
kan worden gerekend. Het betekende voor 
de CHU nogal wat, dat een van de elf 
Nederlandse provincies een CH-commis- 
saris kreeg. Voor de Unie een hele eer! 
Nu politiek gezien de CHU in de Tweede 
Kamer is teruggevallen tot een kleine 
fractie van 7 man mag men nog meer 
dankbaar zijn voor één CHU’er onder 
de Commissarissen der Koningin. 
Verwonderlijk is het daarom, dat de 
CH-fractie in de Gelderse Staten met de 
Unievoorzitter Baron van Verschuerkomt 
aandragen als kandidaat voor het Com
missariaat van Gelderland wanneer mr. 
Bloemers straks zijn functie neerlegt. 
Het is ondenkbaar (politiek onmogelijk!) 
om een tweede CH-commissaris benoemd 
te krijgen, gelet op de politieke verhou
dingen in ons land. Jammer, dat de 
Gelderse CH-fractie een naam heeft ge
noemd. Ze heeft er Baron van Verschuer 
geen dienst mee bewezen.

KABINETSFORMATIE

Eén ding is maandag zeker geworden: er 
komt geen progressief kabinet met een 
witte rand van confessionelen er om heen. 
Mr. Burger kon maandag nog slechts een 
telraam ter hand nemen teneinde na te 
na te gaan op hoeveel kamerleden een 
progressieve regeringsploeg zou kunnen 
steunen. Het zal passen en meten worden 
en betwijfeld mag worden of mr. Burger 
aan een kamermeerderheid komt.
Wanneer de heer Burger z’n breiwerk 
moet laten rusten zijn er ruim drie maan
den na de verkiezingsuitslag verstreken. 
Wordt dan het oude „kabinet”  weer op
geraapt en moeizaam naar een redelijke 
vijf-partijen-ploeg gezocht? Men krijgt 
dan weer het oude liedje. Ach, in de 
politiek is dat niet vreemd. Maar het 
wordt zo zoetjes aan wel tijd, dat er een 
regering komt. Of golden de verkiezingen 
van 29 november j.1. eigenlijk als een 
vrolijk intermezzo. In de geest van: Laten 
we eens kijken wat de kiezers er van 
vinden. Nu, ze vinden er nog steeds niets 
aan!

A. B.
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„De toekomst 
van de Unie"

Handelingen Tweede 

Kamer gecorrigeerd
Wij hopen niet dat wij de laatste der 
mohicanen zijn die een manmoedig- ge
vecht leveren de CHU te laten kiezen 
voor een eigentijdse vorm van christen
democratische politiek.”

Aldus Bleumink en Baarda.

DRIE MOGELIJKHEDEN

De heer H. Eversdijk schreef over,,Heeft 
de Unie nog een toekomst?”  Hij beant
woordde de vraag als-volgt:

H. Eversdijk

,,De toekomst van de CHU als zelfstandig 
opererende partij zie ik niet meer zitten. 
Wil de CHU niet afzakken tot een partij 
als de SGP (en waarom zouden we dat 
willen, er is al een SGP), dan zullen we 
- voordat het te laat is - een aantal dingen 
moeten doen. Het is overigens al bijna 
te laat, nog één zó’n verkiezing en het is
zover en.......  wie weet wannéér we weer
verkiezingen hebben!
Spoed is geboden.
Ik zie voor de CHU slechts een drietal 
mogelijkheden:

a. Opgaan in een nieuwe Christen Demo
cratische Middenpartij, samen met 
KVP en ARP;

b. Samen met de ARP een begin maken 
met de CDMP;

c. Opheffen, met een mogelijkheid voor
lopig nog als ,,dak”  te fungeren voor 
de plaatselijke kiesvereniging.”

Achtereenvolgens bekeek de heer Evers
dijk die mogelijkheden en trok tenslotte 
de volgende conclusies:

1. ,,De Nederlandse partijsituatie is cha
otisch er is zelfs geen regering te 
vormen met een redelijke meerder
heid.

2. Het ,,midden”  speelt in de Nederlandse 
politiek een grotere rol dan links 
en rechts, het midden ligt echter 
totaal uit elkaar.

3. Hergroepering van het midden is 
beslist nodig.

4. Deze hergroepering kan het best be
ginnen bij een zo snel mogelijk sa
mengaan van KVP-ARP en CHU. Daar
bij moeten duidelijke politieke uit
gangspunten worden verbonden aan 
,,het evangelie als uitgangspunt” ; de 
band Godsdienst-Politiek zonder meer 
is zeer duidelijk verzwakt en zal 
nog verder verzwakken.

5. Lukt de samensmelting KVP-ARP- 
CHU niet, dan zal gestreefd moeten 
worden naar een fusie ARP-CHU, met 
de mogelijkheid nadrukkelijk in
gebouwd dat ook Katholieken zich vol
waardig aan kunnen sluiten. (De CHU 
is in feite altijd ,,open”  geweest, ook 
de nieuwe partij van ARP en CHU 
zal geen ballotage mogen hebben).

6. Het bestaan van de CHU als aparte 
landelijke politieke partij zal zinloos 
worden, zij kan voorlopig hooguit nog 
functioneren als een dak boven de 
plaatselijke kiesverenigingen.

7. Op korte termijn zal de CHU een 
duidelijk toekomstbeeld moeten geven, 
ook al lopen dan een aantal mensen 
weg -  die moeten we maar niet te
veel tegenhouden.

Tenslotte.... Het midden is uiterst belang
rijk, zorg dat de confessionele drie in
een nieuwe partij met een nieuw élan
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als ,,spil”  van het midden kunnen functi
oneren. Geen kleurloos midden, maar 
een midden met duidelijke doelstellingen 
en een midden dat duidelijk zegt met wie 
en met wie niet!!!!!

REËEL

,,De toekomst van de CHU”  is het on
derwerp van de heer C. G. W. M. van 
Hoogstraten en hij ziet drie mogelijk
heden: namelijk de unie blijft zoals zij 
is, de Unie fuseert met andere confessio
nele groepen tot een CDU (christen
democratische unie) of de Unie wordt 
een echte politieke partij.
Van de tweede mogelijkheid heeft hij 
gezegd:

Mij staat voor ogen een open christelijke 
volkspartij, niet links, niet rechts, maar 
reeel, die vooruitziet d.w.z. de proble
men voorblijft en actief de oplossingen 
daarvoor poogt te vinden, daarbij de be
langen van alle groepen in het oog hou
dend, zonder de bevolking te verdelen 
in ,,goeierikken”  en ,,slechterikken” . 
Verouderde denkmodellen moeten worden 
afgeschaft en men zal zich tot op grote 
hoogte moeten laten leiden wat er in de be
volking keeft, en de politiek niet meer 
als T art pour T art moeten uitoefenen. 
Alleen zo, kan een Confessionele Partij 
zich weer aanvaardbaar maken voor zowel 
christenen als niet-christenen.

GEHEEL NIEUW

Drs. J. Wieten schreef, bij het trekken 
van zijn conclusies over de toekomst, 
van de CHU: ,,Het enige alternatief dat 
uitzicht biedt, omdat het geloofwaardig 
kan zijn, is uiteindelijk alleen een geheel 
nieuwe groepering. Een groepering die in 
zijn opvatting gekenmerkt wordt door 
een onmiskenbaar vooruitstrevend poli
tiek program en beleid, maar open, syn
thetisch, niet polariserend, in zekere zin 
een correctie op een verstoorde ontwikke
ling in de CHU. Een groepering ook 
waarvan niet onduidelijk mag zijn dat 
zij acht slaat op het spreken van de 
kerken waarin niet wordt versluierd wat 
haar mentaal inspireert en hoe zij van 
daaruit handelt.

Drs. J. Wieten

Het initiatief om tot oprichting van die 
groepering te komen zou moeten uitgaan 
van de bestaande confessionele partijen, 
maar van meet af aan zouden geest- en 
mentaliteitsverwanten uit andere partijen 
als PvdA en PPR erbij moeten worden 
betrokken.”

Het themanummer van het CH-Tijdschrift 
is te bestellen bij de Lohmans lichting, 
Wassenaarseweg 7 te Den Haag, tele
foon. 070 -  246791/244516. De prijs be
draagt twee gulden. (Giro 604500 ten 
name van de Lohmanstichting te Den 
Haag).

H. L.

Drs. B. J. Udink

De Tweede-Kamercommissie, die toezicht 
houdt op de Handelingen (het gedrukte 
stenografisch verslag van hetgeen in de 
kamervergaderingen gezegd en besloten 
wordt) heeft vorige week besloten een 
verbetering aan te brengen in de afge
drukte rede, welke minister drs. B. J. 
Udink van volkshuisvesting hield tijdens 
de verdediging van zijn begroting in de 
Tweede Kamer aan het begin van fe
bruari.

In die rede zei de bewindsman onder meer: 
,,Van de Nederlandse woningvoorraad doet 
85 procent een huur van minder dan f 150,- 
per maand” . De kamerstenografen schre
ven dit zo letterlijk op. Het is gebruik, 
dat zowel kamerleden als bewindslieden 
het uitgewerkte stenogram van de steno
grafen ter inzage krijgen om na te gaan 
of hun woorden goed zijn weergegeven. 
Zij mogen een verbetering aanbrengen, 
maar het is niet de bedoeling dat zij de 
zin en/of de strekking van het betoog 
aantasten.
Minister Udink kreeg ook het stenogram 
ter inzage. Hij veranderde de genoemde 
zin als volgt: ,,Blijkens de laatste opgave 
van de Nederlandse woningvoorraad deed 
85 procent een huur van minder dan f 150,- 
per maand” .
Het PvdA-kamerlid Schaefer ontdekte deze 
verandering en op zijn verzoek stelde de 
kamercommissie voor de stenografische 
dienst een onderzoek in. Zij kwam tot de 
conclusie, dat haars inziens het stenogram 
de zin en/of de strekking van het betoog 
van minister Udink was aangetast.

OPHELDERING

De commissie verzocht de bewindsman 
om opheldering.

De minister schreef daarop aan de com
missie, dat haar brief hem aanleiding 
gaf tot de volgende opmerkingen.
,,Ik mag”  - aldus de bewindsman - ,,als 
voor alle betrokkenen buiten kijf ver
onderstellen, dat het niet in mijn be
doeling heeft gelegen bij de behandeling 
van de begroting van volkshuisvesting 
en ruimtelijke ordening aan de Kamer 
voorspiegelingen te doen, welke niet in 
overeenstemming zijn met de werkelijk
heid.
Ik mag tevens als bekend veronderstellei 
dat, als men spreekt aan de hand van een 
aantal notities - zoals bij mij het geval 
en gebruikelijk is 0 en niet een van te 
voren geprepareerde tekst voorleest, het 
somtijds voorkomt, dat men zich iets 
globaler, c.q. iets minder precies uitdrukt 
dan tenslotte, ter vermijding van ieder 
misverstand, wenselijk blijkt.
Ik heb het in dat verhang nodig geoor
deeld de bedoelde kleine aanvulling in het 
stenogram aan te brengen, n.1. de woor
den: ,,Blijkens de laatste opgave........ ” .
Ik deel niet het oordeel van de commissie 
voor de stenografische dienst, dat hier 
sprake zou zijn van een wijziging, die de 
zin en/of de strekking van het betoog 
aantast.
Die zin/c.q. strekking van het betoog was 
immers, dat een zeer groot aantal wo
ningen een lage huur doet en dat het wonen 
in Nederland gemiddeld eerder te goed
koop dan te duur is. In dat verband 
gebruikte ik het cijfer van 85 procent der 
woningen, dat een huur deed van minder 
dan f l5 0 ,-  per maand. Latere gegevens 
dan die van oktober 1970 waren en zijn 
niet beschikbaar, een feit, dat bij alle 
terzake deskundigen trouwens bekend is. 
Maar zelfs al zou men door schattingen

pogen thans een ander percentage te be
naderen (misschien 75 procent voor de 
gehele woningvoorraad) dan veranderen 
de strekking en de conclusies van het in 
de Kamer door mij gehouden betoog - mede 
gezien de stijging van de inkomens die 
sinds oktober 1970 heeft plaatsgevonden - 
geenszins. Het is aan de commissie om te 
beslissen of zij de oorspronkelijke tekst 
van de redevoering wil herstellen. Ik 
heb daartegen uiteraard geen bezwaar. 
Echter meen ik, dat het dan ter vermij
ding van verder misverstand nodig is, 
dat ook mijn brief openbaar gemaakt 
wordt en aan de Handelingen wordt toe
gevoegd” .

Aldus de brief van minister Udink aan 
de commissie.

VERSCHIL

De commissie bleef er bij, dat er een 
wezenlijk verschil bestaat tussen de zin: 
,,Van de Nederlandse woningvoorraad doet 
80 procent een huur van minder dan f 150,- 
per maand”  en de zin: ,,Blijkens de laatste 
opgave van de Nederlandse woningvoor
raad deed 85 procent een huur van minder 
dan f 1 5 0 ,-per maand” .
Aan de minister werd nog geschreven 
dan niet alle lezers van de Handelingen 
uit hoofde van hun deskundigheid terzake 
op de hoogte zullen zijn van het feit, 
dat latere gegevens dan die van oktober 
1970 niet beschikbaar zijn. Zij besloot 
tenslotte de Handelingen te corrigeren 
door het uitgeven van een verbeterblad, 
waarin de oorspronkelijke tekst komt te 
staan.

H. L.

Aanstaande
bijeenkomsten

De Arjos, de jongerenorganisatie van 
de ARP, houdt aanstaande zaterdag 
3 maart een conferentie over de sa- 
menwerkingsgedachte binnen de drie 
christen-democratische partijen. Ineen 
forum zullen zitting nemen prof. dr. 
P. Steenkamp, voorzitter van de con- 
tactraad van ARP, CHU en KVP, J. 
Huijsen, oud-lid van de Tweede Kamer 
en de anti-revolutionaire kamerleden 
drs. A. Schouten en dr. A. Vermaat. 
De conferentie wordt gehouden in de 
zaal ,,Trianon”  aan de Oude Gracht 252 
te Utrecht en vangt om 10 uur des mor
gens aan.

De afdeling Overijssel van de Vereni
ging van christelijk-historische leden 
van gemeente- en provinciebesturen 
houdt de jaarlijkse ledenvergadering 
op zaterdag 24 maart in het kerkelijk 
centrum ,,Sion”  aan de Wijnand Zeeuw- 
straat te Rijssen. Aanvang 9.45 uur. 
De provinciale recreatieconsulent H. J. 
Zandbergen houdt een inleiding over 
,,Recreatie” , welke zal worden toe
gespitst op het kamperen bij de boer.

EUROPA- AMERIKA 

CONGRES
Onder auspiciën van de Internatio
nale Europese Beweging zal op 26, 
27 en 28 maart a.s. in het RAI- 
Congrescentrum te Amsterdam 
worden gehouden een ,,Europa- 
Amerika Congres” .
Tegen de achtergrond van de uit
breiding van de EEG,  ̂ de komende 
handelsbesprekingen in Genève en 
de Europese Veiligheidsconferen- 
tie zullen ruim driehonderd voor
aanstaande politici en vertegen
woordigers van het bedrijfsleven en 
universitaire wereld discussiëren 
over, de toekomstige verhoudingen 
tussen Europa en Amerika.
De deelnemers zijn afkomstig uit 
de Verenigde Staten. Canada, Ier
land, Groot-Brittannië, Noorwegen, 
Denemarken, West-Duitsland, Italië, 
Frankrijk, Luxemburg, België en 
Nederland.
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Enkele gegevens over 
agrarisch Nederland

De stichting public relations land- en 
tuinbouw heeft een interessante 
brochure over agrarisch Nederland 
uitgegeven, waaraan wij het volgende 
ontlenen:

MENSEN EN GROND

In de Nederlandse land- en tuinbouw wer
ken ruim 350.000 mannen en vrouwen. 
Bovendien is er nog . een bijna evengroot 
aantal mensen betrokken bij de industriële 
verwerking van agrarische produkten.
De hierboven genoemde 350.000 mensen 
verzorgen tesamen 2,25 miljoen ha Neder
landse cultuurgrond. (Het totale grond
oppervlak van Nederland is 3,5 miljoen 
ha).
Het gebruik van de cultuurgrond is als 
volgt verdeeld:
700.000 ha bouwland, 1.300.000 grasland,
90.000 ha groenten, fruit en landbouw- 
zaden, 18.500 ha bloemen, bloembollen 
en boomkwekerijprodukten en 7.000 ha 
tuinbouw onder glas.
Per dag stoppen 17 a 20 agrarische be
drijven met hun aktiviteiten. Dat zijn bijna
7.000 bedrijven per jaar.

PRODUKTIEWAARDE EN EXPORT

De Nederlandse land- en tuinbouw (inclu
sief sierteelt) produceerde in 1971 voor 
een waarde van ruim 13% miljard gulden. 
In 1950 was die produktiewaarde nog 
maar 4 miljard gulden. De tuinbouw en 
sierteelt alleen al zorgden voor een pro- 
duktie van ruim 2% miljard gulden in 
1971. In 1950 was dat ongeveer een half 
miljard.
Er is dus een bijzonder grote toename 
van de produktie bereikt, die nog indruk
wekkender wordt als men weet dat de 
oppervlakte tuinbouwgrond tussen 1950 en 
1971 vrijwel gelijk bleef.
De waarde van de export van Nederlandse 
agrarische produkten bedraagt 7 miljard 
gulden en vormt daarmee ruim een kwart 
van de gehele Nederlandse export.

DIEREN

Er zijn in Nederland: 572.000 schapen 
en lammeren, 4,2 miljoen stuks rundvee, 
6,2 miljoen varkens en 60 miljoen kippen, 
eenden en kalkoenen. 72% van de Neder
landse koeien is zwartbont en 21% rood
bont.
De overige behoren tot rassen als Blaar- 
1/3 deel van de Nederlandse koeien is 
ingeschreven bij het Nederlands of het 
Friesch Rundvee Stamboek.
De twee in Nederland meest voorkomende 
varkensrassen zijn het Nederlands Land- 
varken en het Groot Yorkshirevarken.

MACHINES

Er zijn in Nederland zeer veel agrarische 
werktuigen en machines in gebruik.
Enkele voorbeelden: 156.000 traktors,
(kost gemiddeld f18.000), 7.500 maai
dorsers (kost gemiddeld f50.000), 85.000 
melkmachines, 10.000 aardappelrooiers 
en 3.600 bietenrooiers.
Verder worden er in ons land nog enige 
honderdduizenden andere machines ge
bruikt, zoals: ploegen, cultivators, spit- 
machines, zaaimachines, kunstmest
strooiers, cirkelmaaiers, opraappersen, 
veldhakselaars, stoppelknollenplukmachi- 
nes, hooischudders en eggen.
Per werkdag wordt door agrarisch Neder
land ongeveer 2 miljoen gulden voor de 
aankoop van werktuigen uitgegeven.

BOTERBERG

Het al dan niet te veel produceren is geen 
zaak die alleen in de melkveehouderij 
voorkomt. Het geldt voor alle facetten van 
het agrarisch bedrijf.
Dit in tegenstelling tot b.v. een bedrijf 
als Philips, dat bij de produktie van de 
10-miljoenste gloeilamp de lopende band 
stop kan zetten. Kleine schommelingen 
in de weersgesteldheid kunnen produktie- 
verschillen van enkele procenten ver
oorzaken.
Het blijft echter een feit dat de totale, 
Europese melkproduktie te hoog is en 
daarom moet worden ingekrompen.
Dit betekent niet, dat men nu juist in 
Nederland dat bij uitstek voor de zuivel- 
produktie geschikt is moet inkrimpen.

maar eerder in de minder hiervoor ge
schikte gebieden van de EEG.
De beslissingen hierover zullen dan ook 
in EEG verband worden genomen.

RIETSUIKER - BIETSUIKER

Er zijn de laatste jaren verschillende 
akties gevoerd om de consumptie van 
rietsuiker in de westerse landen te be
vorderen. Alhoewel het te prijzen is dat 
men aandacht vraagt voor de problemen 
van de niet-westerse landen is hierdoor 
ten onrechte de indruk ontstaan dat de 
bietsuikerproduktie moet worden inge
krompen. Er kan echter op dit moment 
nauwelijks aan de vraag naar suiker 
worden voldaan, omdat het verbruik van 
suiker veel sneller stijgt dan de produktie. 
Daarom zal de wereldsuikerproduktie 
moeten worden verhoogd. Volgens de 
Wereldvoedsel Organisatie van de 
Verenigde Naties (FAO) kan men de pro
duktie van suiker in de ontwikkelingslan
den het beste bevorderen door het geven 
van geldelijke en technische steun.
Sinds een aantal jaren stelt ook de Ne
derlandse suikerindustrie technici en 
middelen aan de rietsuikerlanden ter be
schikking.
Het geven van technische- en financiële 
steun is niet de enige vorm waarin agra
risch Nederland ontwikkelingshulp ver
leent. Die hulp wordt ook gegeven door 
het zenden van voedsel en het organiseren 
van cursussen over allerlei agrarische 
zaken, en het uitzenden van deskundigen. 
Natuurlijk is ontwikkelingshulp geen zaak 
waarvan alleen agrarisch Nederland de 
lasten behoort te dragen, het is een zaak 
voor alle Nederlanders.

DOORDRAAIEN

Het Centraal Bureau voor de Tuinbouw
veilingen in Nederland (dit is de over
koepelende organisatie van alle groenten
en iruitveilingen) stelt voor de verschil
lende produkten minimumprijzen vast. 
Beneden deze prijzen, die aanzienlijk 
lager liggen dan de kostprijs, mogen geen 
produkten worden geveild.
De aan deze minimumprijzen gekoppelde 
(nog lagere) vergoedingen voor doorge
draaide produkten worden uitbetaald uit 
,,minimumprijsfondsen” , die worden ge
voed uit heffingen op de produkten die 
door de tuinders op de veilingen worden 
aangevoerd.
Indien voor een produkt minder wordt 
geboden dan de vastgestelde minimum
prijs, draait de wijzer van de veilingklok 
door. Vandaar de term doordraaien. 
Overigens zijn de doorgedraaide partijen 
groenten en fruit vaak van m.indere kwa
liteit. Na het doordraaien worden deze 
partijen in veel gevallen als veevoeder 
gebruikt.
Men heeft wel eens geprobeerd om de 
doorgedraaide produkten aan ziekenhuizen 
en bejaardentehuizen weg te geven. Deze 
instellingen bedanken echter voor de eer 
om met grote partijen van hetzelfde pro
dukt te worden opgescheept.
,,Stuur het dan naar die landen waar 
mensen van honger omkomen,”  wordt er 
vaak geroepen.
Afgezien van het feit dat er in ontwikke
lingslanden heel andere eetgewoonten zijn, 
zou een krop verse Westlandse sla er wel 
eens heel vreemd uit kunnen zien als hij 
eindelijk op de plaats van bestemming is 
aangekomen, en dan praten we nog niet 
over de enorme hoge vervoerskosten die 
het transport van doorgaans bederfelijke 
produkten met zich meebrengt.

KUNSTMEST

Om te groeien heeft een plant niet alleen 
licht en lucht nodig, maar ook verschil
lende meststoffen. De drie belangrijkste 
meststoffen zijn fosfor, kalium en stikstof. 
Deze in kunst- en stalmest aanwezige 
meststoffen worden niet alleen door de 
gewassen aan de bodem onttrokken, maar 
ook door ontleding en door uitspoeling 
via het regenwater, en moeten daarom 
opnieuw worden toegevoegd.
De beschikbare hoeveelheden stalmest 
zijn hiervoor niet toereikend: er moet 
daarom ekstra kunstmest worden toege
diend.
Bovendien brengt het toedienen van grote 
hoeveelheden stalmest technische pro

blemen met zich mee. Een ander nadeel 
van stalmest is, dat de plant er te weinig 
stikstof uit kan halen, en als de gewassen 
van de akker verdwenen zijn gaat de 
stikstofafgifte door en zorgt daarmee 
weer voor een verontreiniging van het 
grondwater. Een belangrijk voorstander 
van het gebruik van kunstmest is Prof. 
T. C. de Wit, een Wageninger die niet 
bekend staat om zijn onvoorwaardelijke 
liefde voor alles wat zich in de moderne 
agrarische wereld afspeelt. Hij is vooral 
bekommerd om het voeden van ons alle
maal. Met ,,ons”  wordt dan wèl de hele 
wereldbevolking bedoeld en niet alleen 
het betrekkelijk kleine, maar gezien de 
omvang van ons grondgebied vaak zo 
benauwend grote aantal Nederlanders.

Prof. De Wit wijst erop, dat terugkeer 
naar de oude gesloten landbouwsystemen, 
waar de boerderij de eigen mest produ
ceerde, ook betekent een terugkeer naar 
lage opbrengsten per hectare. Zonder 
kunstmest komt men niet verder dan 
ongeveer 2.000 kilo graan per hectare. 
Dankzij kunstmest is de gemiddelde tarwe- 
produktie in Nederland thans ruim 5.000 
kilo per hectare. Sommige boeren oogsten
8.000 kilo per hectare en op proefvelden 
zijn al opbrengsten van meer dan 9.000 
kilo verkregen. In sommige delen van 
de wereld, waar de dagelijks lichtinten
siteit groter is dan in Nederland, zijn 
opbrengsten van 12.000 kilo graan per 
hectare bereikt. Ook hebben proeven aan
getoond dat per hectare een potentiële 
opbrengst van 100 ton aardappelen moge- 
lijk is. In de praktijk ligt tegenwoordig 
de gemiddelde opbrengst in de buurt 
van 40 ton al zijn er boeren die 60 tot 70 
ton aardappelen per hectare oogsten.
Prof. De Wit heeft uitgerekend, dat bij 
toediening van voldoende voedingsstof
fen en een goede watervoorziening in 
Nederland vijftig personen van één hectare 
een jaar lang kunnen worden gevoed. 
In de tropen kunnen 120 mensen van één 
hectare een jaar lang eten, want het is 
aangetoond, dat de zeer forse opbrengsten 
die hiertoe benodigd zijn, behaald kunnen 
worden met gewassen als rijst en suiker
riet. Dit betekent, dat de huidige wereld
bevolking van drie miljard mensen zijn 
calorieën kan betrekken van een opper
vlakte die niet groter is dan 500 bij 500 
kilometer. De mogelijkheden voor 
voedselproduktie, aldus prof. De Wit, 
zijn inderdaad nog onvoorstelbaar groot. 
Hieruit mag trouwens niet afgeleid wor
den, dat de groei van de wereldbevolking 
onbegrensd kan doorgaan. Als we nog 
wat ruimte rondom ons willen overhou
den, zal de wereldbevolking hooguit 100 
miljard mensen mogen bedragen. Dat 
aantal zal over 150 jaar bereikt zijn, 
want bij het huidige geboorte-overschot 
wordt de wereldbevolking elke dertig jaar 
verdubbeld, becijfert prof. De Wit. Deze 
miljarden kunnen niet zonder kunstmest 
worden gevoed. Maar het is ook niet nodig 
om de hoeveelheden fosfaat en stikstof 
die op de landerijen worden gebracht, 
geweldig op te voeren.

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

Een steeds groter wordende groep van 
mensen gaat uit van het standpunt, dat 
wie lang wil leven, alleen voedsel zou 
moeten nuttigen dat langs biologisch- 
dynamische weg is geproduceerd. Het zijn 
.welmenende lieden, vol zorg voor het 
welzijn van onze wereld en overtuigd 
van de grote waarden die in de leer van 
het biologisch-dynamische liggen opge
sloten. Niet minder welmenende lieden 
voegen daar echter aan toe, dat zonder 
kunstmest en zonder chemische wapens 
tegen ziekten en plagen een nog veel groter 
deel van de wereldbevolking honger zou 
lijden dan thans het geval is. Daarbij 
zijn zij er bovendien vast van overtuigd, 
dat een ,,gezonde”  landbouw als basis 
gezien dient te worden van een goede 
economie. Dit laatste wordt in sommige 
discussies in de Westerse wereld wel 
eens vergeten, maar wordt door ieder 
die probeert in de derde wereld enig 
positief werk te verrichten als bittere 
werkelijkheid gezien. Uit de botsing van 
deze opvattingen is de waarheid nog niet 
voortgevloeid, maar het is nu toch wel 
zover, dat er hard gewerkt wordt aan 
verantwoord wetenschappelijk onderzoek 
op het gebied van de biologische bestrij

ding. Hierbij moet het woord biologisch 
bestrijding in de ruimste zin van het woord 
worden gezien. We denken bijvoorbeeld 
ook aan het kweken van voor insekten 
minder gevoelig plantenmateriaal, het 
bei'nvloeden van de vatbaarheid van de 
plant via de besmetting en het bestrijden 
van schadelijke insekten met hun natuur
lijke vijanden. Overigens zou het veel 
beter zijn indien het woord bestrijding 
vervangen zou worden door de term plaag- 
beheersing. Op dit complexe terrein van 
onderzoek bestaat een vrij intensieve 
internationale samenwerking, die in hoge 
mate gestimuleerd wordt door de Werk
groepen van de Internationale Organisatie 
voor Biologische Bestrijding.
Zolang echter de onderzoeken naar bio
logische beschermingsmethoden nog niet 
het juiste resultaat voor de praktijk heb
ben opgeleverd, zal men van chemische 
gewasbeschermingsmiddelen gebruik 
moeten maken.
Dit betekent natuurlijk niet dat er maar 
•raak gespoten moet worden. Vooral de 
laatste jaren is men zich steeds meer van 
methoden gaan bedienen, die bij een mini
male dosering van gewasbeschermings
middelen een maximaal resultaat opleve
ren.

LANDBOUW EN LANDSCHAP

Boeren en tuinders beheren de Neder
landse ruimte. Het landschap van vandaag 
is ontstaan door de arbeid van oude gene
raties agrarische werkers. Ook in de 
toekomst zullen land- en tuinbouw hun 
stempel op het landschap blijven drukken. 
Er dreigt hier echter een botsing met de 
belangen van andere Nederlanders, die 
hun ontspanning, hun genoegen aan de 
natuur ontlenen, aan landschappen zoals 
ze vandaag zijn. Zij achten de verande
ringen die vaak nodig blijken om moderne 
agrarische methoden te kunnen toepassen, 
uit den boze. Met deze opvattingen krijgen 
boeren en tuinders steeds vaker en in 
sterke mate te maken.
Reeds worden land- en tuinbouw gehin
derd door de eisen van industrie, stede- 
bouw en wegenaanleg, die dagelijks 30 ha 
landbouwgrond vergen. Daarnaast zijn nu 
de dringende en soms luidruchtig geuite 
verlangens van natuurbeschermers en 
recreanten gekomen. In dit verband is 
het nuttig te herinneren aan de woorden 
van minister ir. A. J. Lardinois op de 
Floriade (22/9-1972): ,,De landbouw is 
ons groene kapitaal. De verantwoordelijk
heid die dit met zich meebrengt, kan in 
bepaalde gevallen of gebieden betekenen 
dat beperkingen worden opgelegd aan de 
economische groei van de landbouw” . 
In menig opzicht hebben land- en tuin
bouw al getoond dat zij bereid zijn om 
zoveel mogelijk tegemoet te komen aan 
de vele en verschillende eisen uit andere 
sectoren van onze samenleving. Daarom 
is het goed dat minister Lardinois ook 
zei: Velen staan er niet bij stil, dat de 
landbouw een onmisbare bijdrage levert 
aan de instandhouding van het milieu. 
Allen die op het land werken, de tuinderij 
verzorgen of het bos beheren maken deel 
uit van een kringloop, die wij zo graag 
een natuurlijke noemen. In werkelijkheid 
is de menselijke factor uit deze kringloop 
niet weg te denken. Dat de landbouw oog 
heeft voor dit facet van zijn bedrijf, komt 
naar voren in een verleden jaar aangeno
men verklaring van de CEA (een samen
werkingsverband van Europese landbouw
organisaties): ,,Wij weten dat een goed 
toegeruste land-, tuin- en bosbouw in 
staat is, bij te dragen tot het instandhou
den of herstellen van het ecologische 
evenwicht” . De landbouw moet echter 
wel in staat zijn die bijdrage te leveren. 
Een verpauperde landbouw leidt nu een
maal - om maar een aspect te noemen - 
tot een verpauperd landschap.

INDUSTRIËLE PRODUKTIE
VAN DIERLIJK VOEDSEL

Een moeilijk punt in veler ogen is het op 
,,industriële”  wijze produceren van dier
lijk voedsel als rund-, kalfs- en varkens
vlees, kippen en eieren.
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S tro tO Q IQ -n o tO  wordt te Leeuwarden besproken

De strategie-nota van de drie christelijke 
partijen KVP, ARP en CHU komt in 
bespreking op een vergadering van de 
kamerkring Leeuwarden van de CHU, 
welke vergadering gehouden wordt op 
zaterdag 3 maart aanstaande in ,,de Open 
Hof” aan de Goudenregenstraat te Leeu
warden. Om de discussie te vergemak
kelijken, zijn opgesteld verschillende stel
lingen welke zijn voorzien van een toe
lichting.

Het gezamenlijk uitgangspunt van ARP, 
KVP en CHU is het evangelie, het begin 
en de basis. Zij vormen het richtsnoer 
en de toetssteen. De stellingen, welke ter 
sprake komen in Leeuwarden, zijn:

STELLINGEN

a. De strategie-nota van de contactraad 
. „Op weg naar een verantwoordelijke 
maatschappij”  kan als aanzet voor de 
politieke filosofie èn de typering van 
de benaderingswijze van de hoofdpro
blemen voor de zeventiger jaren wor

den aanvaard.
b. Op bepaalde deelterreinen van deze 

strategie-nota kunnen diepteboringen 
plaatsvinden.

c. De strategie-nota is een goede aanzet 
om een nieuw gebouw te plaatsen op 
het oude fundament. Dit betekent één 
nieuwe christelijke partij.

d. Deze christelijke partij is niet een 
godsdienstig genootschap; zij is een 
politieke partij die niet bedoeld is 
voor bepaalde groeperingen, maar zich 
richt tot de hele samenleving.

TOELICHTING

Het Evangelie is een .uitdaging, een op
gave en een gave tegelijk; een uitdaging, 
die een antwoord vraagt in het politiek 
handelen; een opgave, die een bijzonder 
licht werpt op ons leven en onze samen
leving en zijn absolute eisen stelt; een 
gave, waarin de vitaminen en de moed 
kunnen worden gevonden om te bouwen 
aan nieuwe maatschappelijke verhoudin
gen.

De toelichtingen op de stellingen zijn:

- De maatschappij moet gezien worden 
als een gemeenschap van mensen en 
groepen met elk een eigen opdracht en 
verantwoordelijkheid.

- Tegen een opdeling van ons volk in 
bepaalde groepen naar godsdienstige 
overtuigingen, afkomst of maatschap
pelijke positie moet altijd verzet plaats 
vinden.

- Christelijke politiek is alleen zinvol 
wanneer deze een duidelijke relatie 
legt tussen Evangelie en politiek.

- Het dynamische karakter van de maat
schappij brengt met zich, dat bij het 
politiek handelen een voortdurende her
oriëntatie dient plaats te vinden. Het 
uitgangspunt is in deze een vaststaand 
gegeven, dat richtsnoer en toetssteen is.

- De mens is geroepen tot verantwoor
delijkheid tegenover God en de mede
mens. De overheid heeft daarom tot taak 
de mens als individu en in groepsver
band alle mogelijkheden te geven. Dit 
kan ondermeer door het scheppen van

onderwijsvoorzieningen die aan ieder 
optimale ontplooiingskansen geven; door 
in de werksituatie voor het medeverant
woordelijk zijn op alle beslissings- 
niveaux ruimte te maken; door sociale 
voorzieningen te treffen welke gericht 
zijn op hulp aan de zwakkere en het 
beleven van de persoonlijke verant
woordelijkheid onverlet laat; door de 
sociale prestatie als richtsnoer te ne
men bij het inkomensbeleid en door 
alle mogelijkheden aan te grijpen de 
medemens elders de gelegenheid te 
geven tot menswaardig bestaan.
De strategie-nota moet het standpunt 
zijn voor een werkelijke vernieuwde 
christen-democratische organisatie.

Tot zover de stellingen en de toelichting 
voor de discussie op de vergadering van de 
kamerkring Leeuwarden van de CHU op 
zaterdag 3 maart. De bijeenkomst vangt 
om 10 uur des morgens aan.

Tweede Kamer besprak

DEVALUATIE DOLLAR
De Tweede Kamer besprak in de week 
van 12 tot en met 17 februari jl. de ge
beurtenissen en gevolgen van de nieuwe 
devaluatie van de Amerikaanse dollar. 
Namens de frakties van KVP, ARP en 
CHU werd hierbij het woord gevoerd 
door dr. A. Vermaat.
Spreker meende dat de kleinere EEG- 
landen onvoldoende in het overleg be
trokken zijn. Hij meende dat in de toe
komst sterke garanties moeten worden 
gevraagd voor de positie van de kleine 
landen.
In. het kader van het GATT-overleg moet 
zijns inziens nader overleg plaats vinden 
tussen de Verenigde Staten, Europa en 
Japan.
Vervolgens besteedde dr. Vermaat aan
dacht aan de gevolgen van deze devalua
tie voor de positie van de overheids
financiën en de ontwikkelingslanden.

Inzake de overheidsfinanciën merkte hij 
op:

Wat de positie van de overheidsfinanciën 
betreft, heb ik twee opmerkingen. In de 
eerste plaats betreft dit de boekverlie- 
zen die zijn opgetreden vanwege het aan
houden van dollarsaldi bij de Nederlandse. 
Bank. Ik heb in de brief van de Min. 
gelezen dat het verlies een half miljard 
bedraagt. Ik heb mij daar eerlijk gezegd 
wat over verbaasd. Het zou betekenen 
dat wij een dollarvoorraad van ongeveer 
twee miljard in huis hadden. Ik heb nog 
eens een discussie van de Min. met de 
heer Vondeling hierover nagelezen. De 
Min. heeft toen een specificatie gegeven 
waarbij slechts een verlies van f88 mln. 
bleek op de dollarsaldi. Misschien wil de 
Min. ook hierop uitvoerig terugkomen bij 
zijn beantwoording.
Een tweede opmerking betreft de vraag 
welke nu de effecten voor de Rijksbegro
ting zullen zijn. Ik kan mij voorstellen 
dat er bepaalde posten zijn, waaronder, 
naar ik meen, een dollarlening aan Ca
nada. Ik kan mij ook voorstellen dat er 
bij voorbeeld voor ontwikkelingssamen
werking bepaalde toezeggingen zijn ge
daan in dollars. Er wordt dan een zekere 
ruimte geschapen. De vraag is natuurlijk 
wat de Reg. daarmee gaat doen.

Sprekend over de positie van de ontwik
kelingslanden vroeg dr. Vermaat voorts 
of het mogelijk is initiatieven te nemen 
om de positie van deze landen te ver
sterken. Kunnen er compensaties wor
den verleend voor zover er verliezen 
zijn opgetreden, bij voorbeeld in het 
kader van de EEG of het IMF?

GEVOLGEN VOOR HET 
BEDRIJFSLEVEN

Spreker ging voorts in op de gevolgen 
van de devaluatie voor het bedrijfsleven. 
Hierover zei hij onder meer:

,,Wat betreft de positie van het Neder
landse bedrijfsleven is het prettig, dat 
wij van een wat minder hoge prijsstij

ging kunnen uitgaan voor 1973. Een half 
procent is bij de huidige inflatie toch al
tijd meegenomen. Is men bij de bereke
ning van dit half procent uitgegaan van 
het feit, dat de importprijzen lager zullen 
zijn of heeft men ook de indirecte effecten 
met betrekking tot de werkgelegenheid 
verrekend?
In de brief van de Minister kan men 
hierover geen cijfers vinden. Ik kan mij 
dit ook wel voorstellen omdat het werk 
op een bijzonder korte termijn moest 
worden verricht. Wellicht is het echter 
mogelijk, een aanduiding te geven- van 
het werkgelegenheidseffect over de eerste 
twee jaren. Is ook iets te zeggen over de 
eventuele regionale spreiding van de 
werkloosheidseffecten? ’ ’

MILIEUHYGIËNE

Bij de behandeling van de begroting van 
milieuhygiëne werd namens KVP, ARP 
en CHU gesproken door drs. G. van 
Leijenhorst.
Van Leijenhorst ging ouder meer in op 
de milieu-aanpak ten aanzien van de 
grote rivieren Maas en Rijn. Hij wees 
op uitspraken dat de afspraken, gemaakt 
op de conferentie van Bad Dürkheim 
vaak als te vaag worden bestempeld. 
Voorts informeerde hij hoe het staat 
met de samenstelling van de lijst van 
gevaarlijke stoffen. Hij vroeg zich af 
of de rapportage over de standaardise
ring van meetmethoden en het uitwisse
len van gegevens niet te langzaam ge
beurt.'

NATIONALE VRAGEN

Spreker ging uitvoerig in op een aantal 
nationale zaken rond de milieuhygiëne. 
Hierbij besteedde hij vooral aandacht 
aan de bodemverontreiniging.

Voor de zuivering van afvalwater wordt 
de defosfatering steeds belangrijker. De 
bewindsman heeft deze zaak zelf op de 
ministersconferentie in Den Haag aan 
de orde gesteld. Kan de minister meede
len of reeds resultaten op dit terrein 
geboekt zijn? Hierbij dacht spreker ook 
aan de installatie, die in Elburg draait. 
Kan de Minister ook meedelen in hoeverre 
de ontharding van water het fosfaatgebruik 
kan verminderen? Biedt ontharding finan
ciële voordelen?
Tenslotte een zaak, waarover we onze 
grote ongerustheid willen uitspreken, een 
ongerustheid, die niet door de minister 
is weggenomen door zijn beantwoording 
van de schriftelijke vragen gesteld door 
mevrouw Groensmit en de heer Hutsche- 
maekers over de vervuiling van hetNaar- 
dermeer en het mogelijke verband daar
mee met de gepleegde dieptelozingen in 
Naarden.
Het Provinciaal Waterleidingbedrijf heeft 
onlangs vijf bronnen bij Laren, waaruit 
water wordt geput voor de drinkwater
voorziening in het Gooi afgesloten wegens 
klachten over de smaak van het water. 
,,Watermonsters uit het Naardermeer le
ken wel uit het riool te komen,”  zo ver

klaarde de heer Herman van Dam in zijn 
eindrapport opgesteld onder auspiciën van 
het Rijksinstituut voor Milieubeheer af
gelopen zaterdag in de 'Volkskrant. Naast 
fosfaten en nitraten treedt momenteel in 
het Naardermeer een sterke verontrei
niging van organische stoffen op. Naar 
zijn conclusie komt dit, doordat het door- 
spoelsysteem van het Oostelijk Gooi- 
gebied, dat het ongezuiverde rioolwater 
van Naarden langs het Naardermeer voert, 
in werking is getreden. Wij herhalen de 
reeds in de vorm van schriftelijke vra
gen gestelde vraag nu mondeling: welke 
maatregelen denken de ministers op korte 
termijn te nemen om deze uiterst onge
wenste situatie te saneren?
Er wordt gevreesd, dat er een verband 
bestaat met de diepwellozingen door het 
chemisch bedrijf Naarden International 
te Naarden. Dit wordt thans onderzocht. 
Wij willen hiervoor de grootst mogelijke 
aandacht van de Minister vragen, maar 
evenzeer voor het verschijnsel diepwel
lozingen als zodanig.

DIEPTELOZINGEN

Van Leijenhorst ging tenslotte in op de 
zogenaamde dieptelozingen van afval.

Onttrekking van grondstoffen uit de bo
dem vereist wettelijke goedkeuring van 
de overheid, voor het omgekeerde, het 
inbrengen - en dan nog wel vuil - in de 
bodem, bestaan er veel minder restric
ties. In Amerika, waar dit al sinds 1950 
gebeurt, bestaat een groeiend wantrouwen 
tegen dieptelozingen, terwijl men daar 
veel dieper loost dan b.v. in Naarden het 
geval is.
Van de grondwaterhuishouding, de snel
heid van de stromingen, horizontaal en 
verticaal, op grotere diepte weet men 
nog veel te weinig af. Er bestaat een 
studiegroep diepe ondergrondse lozingen, 
waarin ook deskundigen van de overheid 
zitting hebben. Heeft deze studiegroep 
studies verricht van die gebieden, waar 
dieptelozingen plaatsvinden? Vooral als 
we denken aan de drinkwatervoorziening, 
dreigen hier grote gevaren. Ons rent
meesterschap heeft met name ook met 
de toekomst te maken. Een wettelijke 
regeling is hier snel en dringend ge
wenst. Wordt deze zaak straks geregeld 
in de wet inzake de bodemverontreini
ging? Dan moet het begrip ,,bodem” 
wel enige ,,ondergrond”  hebben!
Wij wensen de bewindsman en zijn mede
werkers veel geestdrift toe om dit schone 
werk verder voort te zetten, aldus Van 
Leijenhorst.

H. van Spanning.

ONTVANGEN BOEKEN
,,Het boekje van Nyerere” , uitgave: 
Staatsuitgeverij, onder auspiciën van 
de Nationale Commissie Ontwikke
lingsstrategie 1970-1980, prijs f l , - .

De Nationale Commissie Ontwikkelings
strategie besloot tot de uitgave van een 
aantal citaten uit de toespraken en ge
schriften van president Nyerere van Tan
zania, omdat er in Nederland weinig bekend 
is van hetgeen er in de ontwikkelingslan
den zelf leeft. Uit een in 1971 gehouden 
opinie-onderzoek naar de kennis en de 
houding van de Nederlanders op het gebied 
van de ontwikkelingssamenwerking, ant
woordde 57 procent niet te weten of er iets 
geleerd zou kunnen worden van dingen.

methoden of gedachten van de ontwikke
lingslanden.
Prins Claus, de voorzitter van de Na
tionale Commissie, gaf het citaten-boekje 
een voorwoord mee. Hij schreef onder
meer: ,,Niet voor niets wordt Nyerere 
door zijn volk Mwalimu, leraar, genoemd. 
Voor hem betekent leraar-zijn wat het 
eigenlijk voor elke leraar zou moeten 
betekenen: een goed voorbeeld geven. 
Het heeft geen zin, zegt Nyerere, om bij 
de opbouw van Tanzania welk niet-Afri- 
kaans stelsel dan ook te willen copiëren. 
De zogenaamde Arusha-verklaring van 
1967 waarin Nyerere’s ontwikkelingsfilo- 
sofie en maatschappij-opvatting is uit
eengezet, stelt als ideaal het herstel van 
de oude pré-koloniale gemeenschap: die 
van het dorp, waarin een toenemende 
welvaart gelijke tred zal houden met de 
ontwikkeling van de mens als sociaal 
wezen.”
Het boekje, bescheiden van omvang, ein
digt met het volgende citaat: ,,We kunnen 
niet, als andere landen, raketten naar de 
maan sturen, maar we kunnen raketten 
van liefde en hoop sturen naar al onze 
medemensen, waar ze ook mogen zijn” .

H. L.

Veivolg

agrarisch Nederland
Vooral de legbatterijen, zoals die in de 
pluimveewereld worden gebruikt, hebben 
in dit opzicht bepaald geen positieve re 
putatie. Zulks blijkt b.v. ook uit reakties 
van bezoekers op de Flevohof, waar men 
kippen op legbatterijen kan aantreffen. 
Men vindt het ,,zielig” , dat de kippen 
zo weinig bewegingsvrijheid hebben.
Nu willen wij beslist niét beweren^ 
dat iedere boer zijn dieren met de grootst 
mogelijke zorgen omringt, evenmin als 
iedere stedeling een grote liefde demon
streert voor een hond of kat. In het 
algemeen echter mag gesteld worden, dat 
de agrariërs alle passende maatregelen 
nemen (ja, inderdaad: mede uit welover
wogen economisch eigenbelang!) om de 
hen toevertrouwde dieren, of het nu koeled 
of kippen zijn, zo humaan mogelijk te 
verzorgen.
De tijd van romantische, bij de boerderij 
rondscharrelende kippen is voorbij: de 
kip is een massaprodukt geworden. De 
consument wil immers betaalbare kippen
boutjes en betaalbare eieren: welnu - deze 
zijn ‘ alleen maar te produceren in het 
groot en daar komen nu eenmaal opfok- 
hokken, legbatterijen enz. aan te pas. 
De dierlijke verdeling is een industrieel 
bedrijf geworden.
De grote vraag is eigenlijk: waar ligt 
nu precies de grens tussen wat wel kan 
en wat niet meer verantwoord is en wie 
bepaalt deze? Landbouwdieren moeten nu 
eenmaal vroeg of laat geslacht worden 
en een ieder, die vlees eet (en dat is 
vrijwel het gehele Nederlandse volk) weet, 
dat je om vlees te kunnen consumeren 
dieren moet slachten. Belangrijk is ook 
de vraag: ,,hóe gebeurt dit slachten?”  
Er bestaan strenge bepalingen, zowel 
op het gebied van het transport der dieren, 
hun huisvesting als dat van het slachten. 
In de moderne pluimveeslachterij gebeurt 
het slachten vrijwel pijnloos, via verdo-f 
vind door een elektrische schok, iets dat 
van het vroegere ,,huisslachten”  beslis! 
niet gezegd kan worden.



VRIJDAG 2 MAART 1973

Zo denk ik 
er over

De redactie van „de Nederlander”  be
houdt zich het recht voor te lange inge
zonden stukken te bekorten.

Iedere stok 
heeft een 
rechter- en 

linkerkant
Elke politieke partij is te vergelijken 
met een stok. Want een stok heeft een 
rechter- en een linkerkant. Stel nu eens, 
dat je van die stok de linkerkant zou 
afslaan, wat houd je dan over? Me dunkt, 
weer een stok! Met wéér een linker- en 
een rechterkant. Alleen het ding is wat 
onbruikbaar geworden, want hij is nu 
kleiner.
Het komt me voor dat er in de PPR 
een behoorlijke kloof bestaat tussen De 
Gaay Fortman en b.v. Dolf Coppes. Maar 
je merkt er niet te veel van omdat deze 
jonge mensen beseffen dat er veel te 
veel werk aan de winkel is en omdat zij 
de gemeenschappelijke basis blijkbaar 
tóch voldoende vinden om het vele werk 
samen aan te vatten. Zij blijven niet te 
veel doorzeuren over hun verschillen 
en over allerlei theoretische en prin
cipiële kwesties. Over hoofdzaken zijn
zij het eens........  bijzaken komen later
wel.
In de CHU zijn, dunkt me, ongeveer gelijke 
lijnen te trekken. Ook hier heeft de stok 
een rechter- en een linkerkant. Als je de 
de voortreffelijke artikelen leest van een 
drs. De Boo (eerst zijn analyse over de 
verkiezingen, nu weer over ,,De West” ) 
en van b.v. een dr. Bleumink (wie niet 
kiest, wordt niet gékozen), zeg je na
tuurlijk: er zijn op het ogenblik in de
CHU nogal uiteenlopende meningen........
maar dan zeg je tegelijk onmiddellijk: 
wanneer de CHU nog zóveel bekwame, 
begaafde, goed gemotiveerde mensen heeft 
(zij beiden en vele anderen mét hen), 
spel en móét het gesprek over de vele 
problemen van deze tijd indringend aan 
de gang blijven tussen allen in de CHU 
die bevoegd zijn om te oordelen.
Laat de één meer aan de rechterkant 
van de stok staan en de ander meer aan 
de linkerkant, beide kanten (en alle diffe
rentiaties daartussen) hebben elkaar bitter 
nodig en mogen elkaar niet loslaten. 
Hand en voet, oog en oor zijn óók totaal 
verschillend zegt .Paulus in 1 Cor. 12, 
maar zij behoren bij elkaar en kunnen 
elkaar geen seconde missen, omdat zij 
tot hetzelfde lichaam behoren!
Elkaar loslaten zou een laffe zaak zijn. 
Het is immers de weg van de minste 
weerstand. Tot het uiterste moeten de 
gesprekken over alle problemen van deze 
tijd aan de gang blijven in de CHU, waar
bij men telkens naar eikaars diepste be
doelingen moet vragen en bereid moet zijn 
elkaar te willen begrijpen. En dat alles 
op de gemeenschappelijke basis van een 
beginselpartij en tevens in het besef dat 
men in laatste instantie elkaar vrij moet 
laten, omdat ieder naar eigen geweten 
moet handelen en het niemand geraden 
is iets tegen zijn geweten te doen.
Wij leven in een enorm sterk seculari
serende, ontkerkelijkende en ontkerste
nende wereld, waarin de normloosheid 
(ook de bijbelse) op de loer ligt en overal 
dóórdringt.
Gisteren, zondag 11 februari, bedreven
67.000 mensen op de RAI afgoderij met 
het monster auto, terwijl dan nog vele 
duizenden onderweg gestand zijn.
Wij staan allemaal met elkaar voor een 
volstrekt geestelijke leegte, waarin een 
bodemloos nihilisme en een bot en bru
taal en grof materialisme gepaard met 
geweld zich groot maken.
Wij weten enerzijds met ons geld en 
onze vrije tijd geen raad en anderzijds 
weten wij evenmin raad met onze machte
loosheid om de ontelbaar vele proble
men (b.v. toenemende criminaliteit en 
gezagschaos) te lijf te gaan.

De CHU is nu klein geworden: 7 leden 
in de Tweede Kamer. Maar kwantiteit is 
niet alles. Kwaliteit is óók nog iets. 
Wanneer bnze leiders en vertegenwoor
digers in de Kamers, in de Staten, in de 
gemeenteraden, mensen van kwaliteit zijnl 
(en ze zijn er, óók onder de jongeren!!), 
dan kan onze Unie een enorme invloed 
hebben op de geestelijke leiding van ons 
volk, ook met een klein getal.
Het is wel nodig. Niet dierbaar en niet 
stichtelijk. Wel zakelijk en aansprekend. 
En altijd vanuit onze beginselen, die aan 
bijbelse normen getoetst zijn en telkens 
weer getoetst moeten worden, al naar 
de problemen zich voordoen.
En waar dan de Geest des Heren is, is 
tenslotte óók de vrijheid, vrijheid van 
geweten.

Leeuwarden L. J. van der Kam

De contouren 

van een Nieuwe 

Christelijke Unie
Op weg naar een Nieuwe Christelijke 
Unie (N.C.U.). Wij, als kiesvereniging 
staan open voor de confrontatie van de 
CHU met de ARP en KVP, waarmee de 
CHU bijzondere relaties heeft.
De samenwerking in de Groep van 18, 
het gezamenlijke urgentieprogram, de 
intergratie van werkzaamheden van de 
kamerfracties en sinds enige tijd de 
Contactraad, juichen we ten zeerste toe! 
Ook de omvorming van de Christelijk 
Historische Unie, eventueel via federatie 
en/of fusie tot een Algemene Christelijke 
Volkspartij, ondersteunen we, mits deze 
partij aan het volgende voldoet:

* Deze Nieuwe Christelijke Unie zal door 
het samengaan van de confessionele 
partijen en christenen uit andere par
tijen een partij moeten zijn met als 
grondslag de Christelijke inspiratie!

* Vanuit deze evangelische basis met de 
Bijbel als uitgangspunt zal die unie 
gericht moeten zijn op de dienst aan 
het hele volk, maar meer nog aan het 
bestaansrecht en dientengevolge aan 
de bestaanszekerheid voor elke mens 
binnen zijn eigen gemeenschap.

* Het moet kenbaar zijn aan een samen
werkingsverband van allen, die elkaar 
als Christen herkennen, d.w.z. mensen, 
die zich inzetten om elk individu zijn 
recht op gelijkwaardig mens-zijn te 
verzekeren.

* Het zal een partij moeten zijn met een 
geïnspireerde visie op mens, maat
schappij en overheid.

* Men moet zich willen laten leiden door 
de opdracht van naastenliefde en dienst
baarheid.

* Het dienen van God en de naaste zal 
uitgangspunt moeten zijn voor het po
litieke handelen! (Mattheüs 22 : 34-40).

* Hierin zal de radikaliteit van het Evan
gelie gehanteerd moeten worden.

* Deze unie zal niet eng-confessioneel 
en geïsoleerd moeten zijn.

* Voor allen, die deze levensbeschouwe
lijke fundering en het program erken
nen, zal deze partij een open karakter 
hebben.

* Alle christenen uit ieder kerkgenoot
schap, die deze uitgangspunten en po
litieke opvattingen onderschrijven, zijn 
welkom!

* Het zal hierbij niet gaan om de macht 
en de meerderheid.

* Het zal betekenen een loskomen van 
het kerkelijk gebondene, maar niet van 
het Christelijk belijden!

* Deze unie zal zowel beginsel- (weg
wijze van het politiek handelen), als 
program-partij zijn.

* Het zal een partij zijn, die in alle 
ernst poogt vanuit een Bijbelse visie 
en praktische gedrevenheid politiek te 
bedrijven.

* De doelstelling en de uitwerking van het 
program moeten aanspreken.

* Daarom is het nodig dat het praktische 
beleid en het konkrete politieke hande
len in overeenstemming zijn met de 
Bijbelse visie.

* Een relatie tussen ,,belijden”  en het 
politieke doen moet duidelijk zichtbaar 
zijn.

* En hiermee zal deze Christelijke po
litiek bijzondere politiek zijn!

* Het zal een politiek zijn met pers- 
pektief.

Onderweg naar: Een samenleving in soli
dariteit en gerechtigheid met als uitein
delijke doel: ,,Een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde, waarop gerechtigheid 
woont!”

Bergschenhoek A. R. R. Vos, 
secretaris

CH-kiesvereniging.

Wat er werkelijk 

aan de basis leeft

,,Geachte Heer,

Naar aanleiding van de publikatie in de 
courant over de eenwording van CHU - 
KVP - ARP vragen wij u beleefd om ons 
zoveel mogelijk op de hoogte te houden, 
daar bij ons de behoefte bestaat om zo 
vlug mogelijk tot een samenwerking te 
komen.

De voorzitter en de secretaris
van de kiesvereniging X te Y.

Deze brief die dezer dagen werd ont
vangen, toont nog eens onomwonden aan 
dat veel van de diepzinnige discussies, 
grondige beschouwingen, geheel en al 

• voorbijgaan aan degenen die zoals dat 
heet ,,aan de voet”  hun onopvallend werk 
doen. Zij zijn de mensen die gewoon te 
maken hebben met de praktijk, zij peilen 
een behoefte en willen daaraan kunnen 
voldoen. Zou het geen goed idee zijn als 
we eens wat meer ons oor bij hen te 
luisteren legden? En wat meer is, ook 
werkelijk met die stemmen uit de praktijk 
echt rekening hielden?

E. S.-T.

Oorzaken en 
gevolgen 

van de dollar-

devaluatie

dan ook erg veel verkocht in de V.S. 
(auto’ s!). En 1 miljard dollar belandde 
in de zaken van de olieproducerende lan
den. De V.S. zitten namelijk met een 
energietekort dat ze met de invoer van 
veel ruwe olie proberen op te vangen. 
Gedurende de laatste jaren zijn er zo 
miljarden dollars uit de V.S. naar het 
buitenland weggevloeid.
Nu hebben we op het ogenblik vaste wis
selkoersen in de wereld. Dat wil zeggen: 
we hebben onderling vaste waardeverhou
dingen tussen de verschillende munteen
heden. En daar houden we óns aan. Ook de 
dollar.
Het zal duidelijk zijn, dat de dollarvloed 
in Japan, het Midden-Oosten en Europa 
een forse druk op die vaste koers ten 
de afgesproken dollarkoers. Daardoor ont- 

' stond natuurlijk spanning.
En toen begon het gegooi in de glazen. 
Dollarbezitters trachten hun dollars 
daarheen te dirigeren, waar ze nog het 
meeste opbrachten in de beleggingssfeer. 
kwam er een golf speculatieve dollars 
op drift.
Dientengevolge liep de spanning verder op.

Die spanning tussen de werkelijke waarde 
en de officiële-vastgestelde waarde van 
de dollar noodzaakte de V.S. uiteindelijk 
de wisselkoers van de dollar te verlagen. 
Na intensief overleg met zijn belangrijkste 
handelspartners maakte de V.S.-regering 
de dollar op maandag 12-2-1973,10% goed
koper. De devaluatie was een feit.

GEVOLGEN

Dat feit noopte de andere landen tot 
iherbezinning op de wisselkoers van hun 
eigen munteenheid. Er waren landen, die 
mee-devalueerden, zodat de waardever
houding tussen hun munteenheid en de 
dollar constant bleef (Antillen). 
lAndere landen lieten hun munteenheid zwe
ven. Dat wil zeggen dat zij de waarde 
van hun munt lieten afhangen van het 
vrije spel van vraag en aanbod (Japan). 
Zodoende kunnen nieuwe wisselkoersen 
tot standkomen waarvan we moeten hopen, 
dat ze meer in overeenstemming zijn met 
de werkelijke economische krachtverhou- 
dingen in de wereld.
In de handelssfeer is het gevolg van de 
devaluatie dat onze import uit de V.S. 
goedkoper is terwijl onze uitvoer naar de 
V.S. voor de Amerikanen duurder is. 
Nederlandse bedrijven die veel uitvoeren 
naar de V.S. zijn dus de dupe. Dat zijn 
- naast enkele industriële bedrijven - 
vooral een paar agrarische branches (bol
lenkwekers) en de internationale dienst
verlening. De K.L.M. met zijn dollar- 
klanten lijdt gevoelige devaluatie- 
verliezen. En ook de scheepvaart ontvangt 
harde klappen. De HAL-directie heeft 
berekend dat elke procent devaluatie voor 
het bedrijf een verlies oplevert van bijna 
f l  miljoen.
Daar staat een pluspunt tegenover. De 
wisselkoersen vormen een betere weer
spiegeling van de werkelijke krachtsver
houdingen. Een stuk monetaire spanning 
is verdwenen. En dat komt de stabiliteit 
van de internationale handel ten goede.

In het anti-revolutionaire weekblad ,,Ne
derlandse Gedachten”  heeft het Tweede- 
Kamerlid voor de ARP, drs. A. Schouten, 
een uiteenzetting gegeven over de pro
blematiek rond de recente devaluatie van 
de dollar. Drs. Schouten treedt in voor
komende gevallen ook op als woordvoer
der van de drie-christen-democratische 
fracties. De redactie van het christelijk- 
historisch weekblad ,,de Nederlander”  
wil haar lezers in kennis stellen van de 
beschouwingen van drs. Schouten.

Dit moet een heel eenvoudig artikeltje 
worden. Zó simpel, dat iemand, die nog 
nooit van koopkrachtpariteiten heeft ge
hoord toch iets van de 10%-devaluatie 
van de dollar gaat begrijpen. Ik zal mijn 
best doen, aldus drs. Schouten.

OORZAKEN

Wat gebeurt er als een volk meer ver
bruikt dan het verdient? Dan moet er 
meer ingevoerd worden dan dat er uit
gevoerd wordt. En dat heeft weer tot ge
volg, dat er meer geld van dat volk in 
buitenlandse landen komt dan andersom. 
Welnu, dat heeft zich gedurende de laatste 
jaren in de V.S. voorgedaan. In 1972 
bijvoorbeeld stroomde er ten gevolge van 
internationale handel per saldo 6,4 miljard 
dollar vanuit de V.S. naar ’t buitenland. 
Vier miljard dollar daarvan kwam terecht 
in Japan. Het Japanse bedrijfsleven had

Nederlanders 

kandidaat voor

zitterschap 

Europees parlement
Twee Nederlanders zijn officieel kandi
daat gesteld voor het voorzitterschap van 
het Europese parlement: het Eerste Ka
merlid dr. W. J. Schuijt (KVP), lid van de 
christen-democratische fractie, en het 
’Tweede-Kamerlid mr. C. Berkhouwer 
(VVD), voorzitter van de liberale fractie. 
iDe verkiezing heeft plaats tijdens de vol
gende vergadering, op 13 maartinStraats- 
'burg.
|De kandidatuur van dr. Schuijt, zo staat 
in een verklaring van de christen-demo
cratische fractie, wordt gesteund door de 
fracties van christen-democraten - 55 
man - en conservatieven - 20 man -, die 
van mr. Berkhouwer in eerste instantie 
door de liberale fractie - 25 man -, 
terwijl deze groep ook rekent op de steun 
Van de socialisten - 43 afgevaardigden - 
en gaullisten - 19 man -. De 21 niet- 
ingeschrevenen, dat wil zeggen niet bij 
een fractie aangesloten afgevaardigden, 
hebben zich niet uitgesproken.
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Burger vond nieuwe opening
WIE OF WAT ZAL HIJ DAAR DOORHEEN HALEN ?

Op politiek gebied heeft de afgelopen week 
spectaculaire ontwikkelingen gebracht. 
Formateur Burger maakte een zodanige 
opening bij de AR dat deze partij zich 
wel tweemaal zal bedenken vóór men haar 
partij-genoten niet zal gedogen en hij 
kwam terug op zijn aanvankelijke mede
deling KVP’s fractievoorzitter Andries- 
sen niet voor een gesprek uit te nodigen. 
Na een gesprek met mej. Klompé had hij 
een dag later een meer dan drie uren 
durend gesprek met de heer Andriessen. 
Weliswaar zou Andriessen in dat gesprek 
harde voorwaarden hebben gesteld, 
maar dan toch uitgaande van een kabinet 
waaraan KVP’ers meewerken, dus een 
kabinet dat men zal gedogen. Was het 
de week van Burger? Dat zal de komende 
dagen moeten blijken.

In elk geval is de afgelopen week meer 
beweging in de kabinetsformatie gekomen 
dan in de maanden daarvoor. De kans op 
een parlementair of extra parlementair 
kabinet-Den Uyl is sterk gestegen. A ller
eerst doordat de heren Boersma en De 
Gaay Fortman Sr. (AR) hebben toegezegd 
in beginsel mee te willen werken aan zo’n 
kabinet en in de tweede plaats doordat 
de heer Andriessen toegezegd zou hebben 
onder bepaalde voorwaarden te willen 
meewerken. Natuurlijk was dit ook mo
gelijk omdat de Confessionelen geen al
ternatief zagen. Wordt dit de doorbraak 
naar een ,,nieuwe meerderheidsforma- 
tie” , zoals prof. De Gaay Fortman zei?

Op geheel eigen wijze heeft formateur 
Burger de afgelopen week nieuwe openin- 
gen weten te vinden. Niet iedereen vond 
de wijze waarop de heer Burger werkte 
,,fijntjes” , maar dat zal hem weinig in
teresseren. Hij meende dat er eindelijk 
duidelijkheid moest komen. En inderdaad, 
bijna niemand begreep het pokerspel nog 
in Den Haag. Het is dan ook wel goed 
geweest dat we vorige week in ,,de Ne
derlander”  nog eens een volledig beeld 
gaven van de formatie-Burger, tot dat 
moment.
Inmiddels is er veel veranderd. Terwijl 
de drie confessionele partijen (met uit
zondering van twee AR-leden) nog ver
klaarden een links minderheidskabinet 
niet te zullen gedogen, ging formateur 
Burger al verder en zag zijn kans voor 
een kabinet dat geen links progressief 
kabinet zou worden, evenmin een rood met 
een wit randje, maar een kabinet waarin 
plaats zou zijn voor een verantwoord aan
tal confessionelen, op basis van een pro
gram dat de mogelijkheid tot samenwer
king bepaald niet uitsloot.

ARP

Dinsdag werd de AR totaal verrast door 
de mededeling dat de heer Boersma bereid 
was toe te treden tot een kabinet-Den Uyl. 
De heer Boersma nam dit besluit nog 
vóór hij zijn collegae-fractiegenoten in
formeerde, laat staan polste. De heer 
Biesheuvel gaf daarop een begrijpelijke 
boze reactie en dr. Veerman sprak er 
zijn teleurstelling over uit in ,,Neder
landse Gedachten” . Een dag later was de 
verwarring compleet toen de heer De 
Gaay Fortman Sr. meedeelde eveneens 
mee te willen werken in het door forma
teur Burger samen te stellen kabinet, 
welke naam dit dan ook moge krijgen. 
De hele Eerste-Kamerfractie plus enige 
Tweede-Kamerleden schijnen zich met 
deze gang van zaken te kunnen verenigen. 
De posten voor Sociale Zaken en Binnen
landse Zaken zouden hierdoor bezet zijn.

Wanneer deze week mr. Aantjes de plaats 
van de heer Biesheuvel als voorzitter van 
de Tweede-Kamerfractie gaat innemen, 
zal deze ongetwijfeld al zijn invloed aan
wenden zoveel mogelijk steun te verlenen 
aan de formatie-Burger zoals deze zich 
thans ontwikkelt. De motieven die drs. 
Boersma hebben bewogen zal hij wel 
onderschrijven, nl. de grote maatschap- 
schappelijke en financiële problemen, sa
men met de PvdA ontstaat een betere 
verhouding met de vakbeweging, zullen de

scherpe kanten van de huidige polarisatie 
afvlakken en tenslotte het feit dat men 
geen alternatief meer ziet zitten. 
Inmiddels werd drs. Boersma gesigna
leerd als bewerker van zijn partij-genoot 
staatssecretaris Grosheide.

KVP

Toen kwam Burger voor de vraag hoe de 
KVP-burcht te nemen. In de wandel
gangen gonsde het dat minister Van Agt 
had geweigerd mee te willen werken, wat 
niemand - en zeker Burger niet  ̂ zou 
hebben verwacht. Wel kwam er een KVP- 
fractie-communiqué waarin de politieke 
bereidheid werd herhaald te komen tot 
een kabinet van Confessionelen en Linksen. 
Ongetwijfeld zag Burger dat in de KVP- 
fractie wellicht 30 procent te vinden zou 
zijn die bereid waren zijn pogingen te 
steunen, maar een sterk gevoel van solida
riteit hield hen kennelijk bijeen. Daarop 
volgde een gesprek van de formateur 
en mej. Klompé, waarna vrijdag het ge- 
sfwek met de heer Andriessen plaats vond. 
Naar verluidt zou de heer Andriessen in 
een kabinet 4 KVP’ers, 2 ARP’ers en één 
lid van de CHU geëist hebben, waarvan 
er één vice-premier zou moeten zijn. 
Andriessen zou zich ook het recht hebben 
voorbehouden andere kandidaat-ministers 
te mogen beoordelen, terwijl kandidaten 
van de KVP eerst na overleg met hem 
zouden mogen worden gepolst.

Zeker schijnt dat hij zich als een voor
treffelijk verdediger van de belangen van 
de drie confessionele partijen heeft ge
kenmerkt. Benadrukt werd de stabiliteit 
van het christen-democratische centrum.

PvdA

Nadat Den Uyl tien dagen geleden zijn 
medewerking toezegde, is het daar nu 
opvallend stil geworden. Ongetwijfeld zal 
men zich afvragen hoe zij nu aan moeten 
met die confessionele inbreng. Heeft Bur
ger ze daarmee niet onder te zware druk 
gezet? Zal men daarenboven genoegen 
nemen met 7 PvdA-zetels, één voor PPR 
en één voor D’66? En hoe zullen die beide 
laatste reageren? Is het schaduw-kabinet 
nu al niet goeddeels doorbroken?

CHU

De heer Tilanus heeft de vorige week ge
zegd Burgers werkmethode verwerpelijk 
te vinden. De Tweede-Kamerfractie heeft 
zich unaniem achter de fractievoorzitter 
opgesteld. Volgens berichten uit de pers 
zou de CHU-fractie als enig alternatief 
gezien hebben een meerderheidskabinet 
van confessionelen met VVD en DS’70. 
Mogelijk dat na het gesprek Burger/ 
Andriessen perspectief geopend is voor 
een andere opstelling? De heer Andriessen 
zou de eerste geweest zijn die de afgelopen 
week gemeend heeft een plaats te moeten 
claimen voor de CHU in een nieuw kabinet. 
Prompt werd de naam er al achter ver
meld; de heer Viersen, de CH-wethouder 
van Rotterdam.

NU VERDER

De komende week zal van uitermate veel 
belang worden. Programmatisch schijnen 
de verschillen (vanwege de mogelijkheden) 
gering te zijn. Zal men met de personele

bezetting elkaar kunnen vinden? De for
mateur heeft wel bewezen niet met 2e keus 
genoegen te nemen. Wie weet wat de 
formateur nog in petto heeft. Hij is niet 
van plan voor ogenschijnlijk grote pro
blemen uit de weg te gaan, dat heeft hij 
bewezen. Wij verwachten nog verschil
lende verrassingen, positieve, maar ook 
negatieve. Het bijeen brengen van zes 
partijen is geen kleinigheid, zeker niet 
wanneer men de pretentie heeft deze ook 
vier jaren bij elkaar te houden. En die 
pretentie heeft de formateur. Men kan 
zich nog afvragen of er geen alternatief 
was. De confessionelen hebben het niet 
kunnen vinden. Ook daarom - maar daarom 
niet alleen - staat de VVD er voorlopig 
buiten! Vanwege haar beleid? Wij menen 
dat met de VVD, zowel in het kabinet- 
De Jong als in het kabinet-Biesheuvel 
een goed sociaal beleid kon worden ge
voerd. Minister Boersma is ook in een 
kabinet-Den Uyl acceptabel als minister 
voor Sociale Zaken, wat hij tot vandaag 
nog is in het kabinet-Biesheuvel. Maar 
het gaat nu -mede - om heel andere 
belangen. Bovendien had men geen alter
natief. Nog steeds niet.

Wat betekent dit alles voor de christen
democratische samenwerking in ons land? 
Naar onze mening heeft de KVP het 
uiterste gedaan om samen met de beide 
andere confessionele partners tot een 
oplossing te komen. Aan die beide andere 
de vraag of men bij elkaar wil blijven. 
Wil men dat, dan zal men in de komende 
maanden, ook als partij, de consequenties 
daaruit dienen te trekken.

B.

CRISIS EN HERLEVING

CHRISTEN-DEMOCRATISCHE GEDACHTE IN EUROPA
door Cor/o

Het slotcommuniqué van de topconferen
tie te Parijs heeft verschillende en veel
al tegengestelde meningen en commenta
ren uitgelokt. Het is uiteraard niet mijn 
bedoeling, het hierover nog eens te hebben; 
ik wil in deze regels slechts enkele maan
den teruggaan, om erop te wijzen dat de 
werkzaamheden van de Conferentie en het 
slotcommuniqué ten minste de verdien
ste hebben dat zij, politiek gezien, doel
stellingen en termijnen hebben aangege
ven die nauwkeurig genoeg zijn. Het gaat 
er nu om, daaraan een inhoud te geven. 
Dat is stellig geen gemakkelijke taak, 
doch wel een taak die hoofdzakelijk door 
de politieke krachten, de partijen, dient 
te worden vervuld. Behalve dat de opga
ve niet gering is, moet bovendien op 
betrekkelijk korte termijn worden gehan
deld, indien de politieke partijen op de 
volgende topconferentie in 1975/1976 met 
welomlijnde denkbeelden voor de dag 
willen komen.

Vooral wij, de vertegenwoordigers van 
de christen-democratische beginselen, 
dienen deze termijnen in het oog te houden, 
aangezien onze bijdrage aan het toekom
stige politieke Europa, oorspronkelijk en 
van diepe betekenis is.

Helaas zijn de premissen niet bijzonder 
rooskleurig. Reeds bij een oppervlakkig 
onderzoek naar de situatie van onze partij 
in Europa, blijkt zij zich in een onmis
kenbare crisissituatie te bevinden, tegen
over een socialistische partij die in de 
aanval is. De laatste verkiezingsverliezen 
hebben terecht verontrusting gewekt.

Doch, hoe paradoxaal dit ook moge klinken, 
ik meen dat de christen-democratische 
beweging juist nu in staat is opnieuw

het politieke initiatief in Europa te nemen. 
Want weliswaar heeft zij in enkele landen, 
zoals Italië, België en Nederland, haar 
eigen politieke, culturele en sociologische 
karakter verloren - gedwongen als zij 
was, compromissen te sluiten met andere 
politieke krachten in de regerii^ - in 
andere landen, zoals Frankrijk en Duits
land daarentegen heeft zij haar ideolo
gisch en cultureel erfdeel ongeschonden 
bewaard - vermoedelijk om gegronde re
denen.

Ik bedoel hiermede dat de Christen-demo
cratische partij wel genoodzaakt was enke
le van haar karakteristieke trekken te 
laten vallen, waar dit om overwegingen van 
macht of wegens een bepaalde regerings- 
situatie vereist was. De huidige ontbin- 
dings- en crisisverschijnselen hebben dus 
een duidelijk aanwijsbare oorzaak.

Ik ben echter tevens van mening dat de 
Christen-democratische partij juist in de 
landen waar zij als oppositionele en alter
natieve partij optreedt, de ideologische 
kracht kan vinden om uit te dagen tot een 
confrontatie met betrekking tot het 
politieke Europa.

Hieraan dient echter een ogenblik van 
rust en overdenking vooraf te gaan. De 
christen-democratische beweging zal zich 
gedurende een bepaalde periode ernstig 
moeten bezinnen op haar eigen ideolo
gische, culturele en sociale grondslagen. 
Het doel van deze overdenking dient te 
zijn de vorming van één Europese Chris
ten-democratische partij, die de plaats 
inneemt van de huidige Europese organi
satie welke de nationale partijen omvat, 
en de daarin bestaande tegenstellingen 
opheft.

ia Mugnozza
Indien dit niet zou gebeuren, zou elk 
christen-democratisch document slechts 
in schijn betekenis hebben, doch de kracht 
om te overtuigen en mee te slepen missen.

Ik ben ervan overtuigd dat de christen
democratische beweging alleen wanneer 
zij deze globale strategie toepast en zich 
aldus bezint - daarbij haar uitgangspunt 
nemend in de landen waar zij vrij is 
van verdeeldheid en heimelijke afspraken - 
opnieuw de draagster van de idee van het 
politieke Europa kan worden.

De schrijver van dit artikel is:
Carlo Scarascia Mugnozza, Italiaans 
christen-democraat en vice-voorzitter 
van de Commissie van de Europese Ge
meenschappen.

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek

Telefoon 05130-22652
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Drs. D. F. van der Mei:

GOED OVERLEG MET DEN HAAG NODIG 
OVER SPREIDING RIJKSDIENSTEN
„Uit de reacties van de gemeente Den 
Haag op de overplaatsing van een deel 
van het CBS, is duidelijk geworden dat 
aan het overleg veel ontbroken heeft. 
Overtuigd als wij zijn van de noodzaak 
van het spreidingsbeleid is en blijft het 
van grote betekenis dat de Rijksoverheid 
alleen in goed overleg met bij voorbeeld 
de gemeente Den Haag tot een bevre
digende uitvoering van dit beleid komt.”

Aldus drs. D. F. van der Mei, die namens 
de CHU sprak over de brief van de mi
nister van economische zaken, betref
fende de overplaatsing van een deel van 
het Centraal Buro voor Statistiek (CBS) 
naar Zuid-Limburg.

Spreker stelde dat de motieven die de 
minister voor de overplaatsing noemt, 
hem op zichzelf aanspraken. De CHU 
kon het besluit daarom op zichzelf wel 
accepteren. De wijze waarop dit besluit 
was uitgevoerd riep echter bij Van der 
Mei diverse vragen op.
In dit verband informeerde hij onder 
meer naar de omvang van de overplaatsing. 
Tast de verplaatsing van 1000 personen 
het goed funktioneren van het CBS niet 
aan?
Voorts vroeg spreker in hoeverre met 
de betrokken ambtenaren overleg was 
gepleegd over de sociale aspecten van 
deze overplaatsing. Tenslotte informeer
de hij wat nu met het nieuwe gebouw voor 
het CBS in Voorburg gaat gebeuren; en 
in hoeverre men in Heerlen reeds over 
voldoende ruimte voor het CBS-personeel 
beschikt.

CRM-BEGROTING

In de versnelde procedure voor de be
grotingsbehandeling was vorige week on
dermeer het departement van CRM aan 
de orde.
De Kamer heeft in een reeks amende
menten - zowel van de oppositie als van 
de KVP-afgevaardigde mevrouw Garde- 
niers - in totaal voor 20 miljoen meer 
ten behoeve van het welzijnswerk op de 
begroting gebracht.

Een motie van mevrouw Gardeniers, 
waarin de minister werd gevraagd deze 
20 miljoen te financieren door bezuini
gingen op andere begrotingsposten, werd 
echter niet door PvdA, D’66 en PPR 
gesteund. Het gevolg hiervan is dat me
vrouw Gardeniers - met de indieners van 
deze motie - nu zelf deze posten moet 
aangeven en via initiatiefvoorstellen op 
de begroting zal proberen te brengen.

In het debat over de CRM-begroting be
steedde drs. G. van Leijenhorst, mede 
namens ARP en KVP, vooral aandacht

aan enkele aspecten waar het CRM-beleid 
bemoeienis heeft met de landbouw, met 
name de landinrichting, het natuurbeheer 
en de recreatie.
Hij drong aan op een goed overleg met de 
bevolking in gebieden waar landschaps
parken opgericht zullen worden. De onrust 
onder de boerenbevolking moet door goed 
overleg worden voorkomen, aldus spreker.

Spreker informeerde in hoeverre vor
deringen zijn gemaakt met het interdepar
tementaal overleg om te komen tot een 
kampeerverordening voor het zogenaamde 
vrije kamperen. Tevens vroeg hij aandacht 
voor het feit dat door wijziging in pro
vinciale verordeningen soms personen die 
een stukje grond hebben gekocht en daar 
een caravan geplaatst hebben, later te 
horen krijgen dat zij deze grond moeten 
verlaten. Er zijn dan door hen vaak veel 
kosten gemaakt. Hier is de rechtszeker
heid in het geding, aldus Van Leijenhorst. 
Hij drong er bij staatssecretaris Vonhoff 
op aan een op dit punt goed samenhangend 
beleid te voeren.

Spreker vroeg wanneer de indiening van 
de zogenaamde Faciliteitswet voor de 
Zuid-Molukkers kan worden verwacht. 
Hij herinnerde er aan dat op 1 januari 
1974 het subsidie aan de kerken van de 
Zuidmolukse gemeenschap afloopt. Van 
Leijenhorst vroeg deze regeling nog met 
een jaar te verlengen.
Bij de stemming over CRM viel het op 
dat van de ,,linkse drie”  nu alleen de 
PPR tegen de begroting stemde. Vorig 
jaar verklaarden ook de PvdA en D’66 
zich tegen het beleid van minister Engels.

ONDERWIJS

Hetzelfde deed zich voor bij de eind
stemming over de begroting van Onder
wijs en Wetenschappen. Ook hier stemde 
dePPR met PSP en CPN tegen.
Namens KVP en ARP ging de CHU- 
afgevaardigde Van Leijenhorst uitvoerig 
in op de problemen rond de leraren
opleiding.

Hij besloot zijn betoog als volgt:

Wij willen de Minister allereerst 
vragen nog eens na te gaan, op 
welke wijze hij het onderwijsveld 
nauwer bij de experimentele leraren
opleiding kan betrekken. Ik betwijfel 
of het CCO-overleg daarvoor de meest 
geschikte vorm is. Er zijn nog teveel 
problemen - ik denk met name aan de 
part-time- en aan de Colbo-oplei- 
dingen - die een intensief overleg 
noodzakelijk maken. M. d. V., wij 
hebben geen haast met deze oplei
dingen, als daardoor veel onrust en

onbehagen vermeden kan worden. Is 
nu de tijd niet aangebroken om de 
hele lerarenopleiding, inclusief de 
uitgangspunten nog eens grondig door 
te lichten? Dit zou om meerdere re 
denen gunstig kunnen werken. B.v. 
een geleidelijker afbouw van de hui
dige opleidingen en een natuurlijke 
afvloeiing. Het onderwijsveld kan zich 
dan beter op de veranderingen in
stellen. Tegelijk zou de her- en 
bijscholing van de thans werkende 
leraren ter hand kunnen worden ge
nomen, waarbij ook gebruik kan wor
den gemaakt van de nieuwe inzichten, 
die bij de experimentele instituten 
worden beproefd. De parttime- en 
Colbo-opleidingen dienen pas te be
ginnen als er meer ervaring is op
gedaan met de dag- en de Col-oplei- 
dingen.
De tijd, die zodoende op het departe
ment vrijkomt, kan misschien besteed 
worden door het opzetten van een 
middellange en lange termijnplanning 
met een daarbijkomende kostenra
ming. Dan behoeven we niet buiten
gewoon verrast te zijn als de kosten 
wat mochten tegenvallen zodra deze 
mammoet 10 cm van zijn plaats is 
gekomen.

Van Leijenhorst vroeg aandacht voor het 
feit dat van de zeven nieuwe opleidings
instituten voor leraren, die er nu zijn, 
er slechts twee een levensbeschouwelijk 
karakter hebben, terwijl ongeveer 60% 
-van het voortgezet onderwijs, christelijk 
onderwijs is.

Spreker informeerde naar het overleg 
tussen gemeenten en schoolbesturen om 
tot wetswijziging te komen, voor de door
betaling van de gemeentelijke overschrij- 
dingsbedragen aan het bijzonder onder
wijs.

Hij wees er op dat in de huidige procedure 
verenigingen van bijzonder onderwijs in 
ernstige financiële moeilijkheden verke
ren. Zo is in Den Haag het overschrij- 
dingsbedrag in de jaren 1969 t/m  1972 
opgelopen tot twee miljoen. Er is hier 
sprake van een enorm nadeel aan rente en 
geldontwaarding voor het bij zonder onder
wijs ten opzichte van het openbaar onder
wijs.

ECONOMISCHE ZAKEN

Bij de behandeling van de begroting van 
economische zaken besteedde drs. Van der 
Mei onder meer aandacht aan de vermin
derde subsidie voor de Centrale Kamer 
van Handelsbevordering en het voornemen 
van de regering om deze subsidie in 1974 
en 1975 verder te verlagen.
Hij drong aan op een beter overleg tussen

de regering en de CKH. Door de CKH is 
het overleg over het verminderen van de 
subsidie voor 1973 als onbevredigend 
ervaren.
Spreker vroeg nadere informatie over de 
zienswijze van de minister ten aanzien van 
de inkomensontwikkeling in het midden- 
en kleinbedrijf.
Van der Mei drong aan op meer facilitei
ten binnen de begroting voor het werk 
van de Stichting Vergelijkend Warenonder
zoek en het NITHO.

Sprekend over de ljuitenlandse econo
mische betrekkingen vroeg de CH-woord- 
voerder welke maatregelen de minister 
overweegt in verband met de moeilijkheden 
in de elektronika-sektor, als gevolg van 
de import uit Japan.

Tenslotte wees hij er op dat het beslist 
noodzakelijk is dat de EEG-landen in 
1973 hun gemeenschappelijke handels
akkoorden met name ten aanzien van de 
Oostbloklanden, regelen. In 1973 lopen de 
bestaande bilaterale akkoorden af. Er 
mag na 1973 geen vacuüm ontstaan, aldus 
drs. Van der Mei.

MOTIE-TOLMAN

De heer Tolman diende bij de behandeling 
van de begroting van Verkeer en Water
staat een motie in, over de aanleg van 
Rijksweg 15.

De CHU-woordvoerder stelde dat bij de 
aanleg van deze Rijksweg de Achterhoek 
van Gelderland niet in het vergeetboek 
mag komen. In zijn motie vroeg hij het 
gedeelte van deze weg tussen Doetinchem- 
Babberich in 1974 op het uitvoerings- 
program te plaatsen.

Sprekend over de PTT betoogde de heer 
Tolman dat het beleid van dit bedrijf 
zijns inziens beter dient te worden ver
klaard tegenover de bevolking. Wanneer 
men enerzijds leest over de winsten die 
gemaakt zijn en dan hoort dat de positie 
van de PTT verre van rooskleurig is, 
begrijpt niemand dit, aldus spreker. 
Spreker zei waardering te hebben voor het 
plan van de KVP’er Cornelissen om te 
komen tot het verminderen van het aantal 
verkeersongevallen.
Over de afsluiting van de Oosterschelde 
merkte Tolman op dat de fraktie van 
oordeel is dat dit werk moet doorgaan; 
een vaste oeververbinding over de Wes- 
terschelde moet er komen.

De CHU-fraktie heeft nog geen keuze 
gemaakt voor een bepaalde variant voor 
de inpoldering van de Markerwaard. Va
riant VI spreekt de CHU wel aan.

H. van Spanning.

OUI OU NON
Met drie verkiezingen in de vorige en 
deze week in Ierland, Chili en Frankrijk 
was het woord eens te meer weer eens 
aan de gewone kiezer. En zij hébben 
zich laten horen. Voor elk land zijn ver
kiezingen altijd weer ingrijpende gebeur
tenissen: de politieke machtsverhoudingen 
worden bevestigd, door elkaar gegooid 
of radicaal gewijzigd.
In Ierland hebben de liberalen en socia
listen een krappe stembusoverwinning ge
haald. Dat betekent dat andere mensen aan 
het roer van de staat komen. En de Ieren 
zullen dat merken.

In Chili is de uitslag van de verkiezingen 
op ’ t moment van het schrijven van dit 
stukje nog niet geheel bekend. Er wordt 
via het nieuws meegedeeld, dat president 
Allende behoorlijk winst heeft geboekt: 
44 procent en dat de Verenigde opposi
tiepartijen op 52 procent komen te zitten. 
Voor de Christen-deraocraten moet ’ t 
een grote teleurstelling zijn. Gezien de 
economische wantoestanden met alle 
prijsstijgingen daaronder begrepen is het 
wel een opvallend resultaat. Wellicht dat 
de ongeveer 20 procent nieuwe kiezers 
hiervan de oorzaak zijn. Onze nationale 
linkse bladen als Trouw en de Volks
krant zullen wel weer staan te juichen.

Waarom, dat weten deze kranten waar
schijnlijk zelf niet, want als Allendes 
regeermethodes hier zouden worden toe
gepast zouden diezelfde kranten waar
schijnlijk (in elk geval moet je ’ t hopen) 
hun protesten de lucht inslingeren.
In elk geval moet men hopen, dat de po
litieke en economische experimenten van 
de socialisten en de communisten de 
meerderheid van de bevolking ten goede 
zullen komen. Die meerderheid stemt nog 
steeds niet op deze partijen, maar dat 
belemmert de linkse minderheid niet om 
enorme sociale en economische hervor
mingen door te voeren. Wellicht dat daar
aan een einde komt, wanneer de verschui
vingen in de Senaat voor Allende ongunstig 
uitvallen, maar gezien bovengenoemde 
(voorlopige) percentages is dat niet waar
schijnlijk.

Tot nog toe weet de president vanuit een 
minderheidspositie handig gebruik te 
maken van een aantal constitutionele mo
gelijkheden. Deze verkiezingsuitslag ver
sterkt zijn positie en zal hem zeker 
niet weerhouden op het ingeslagen pad 
verder te gaan.
Tot 1976. Dan volgen nieuwe presidents
verkiezingen.

In Frankrijk is het de afgelopen zondag 
voor het zittende régime minder goed

verlopen. President Pompidou moet be
paald een onrustig weekend achter de 
rug hebben. De uitslagen van de eerste 
ronde hebben bevestigd, wat de opinie
peilingen (wanneer gaan politici opinie
peilingen eens serieus nemen?) al aan
gaven: winst voor de communisten en 
socialisten, verlies voor de regerende 
Gaullisten. Het centrum van de ,,Hervor
m ers”  bleef beneden de verwachtingen. 
Vooralsnog betekent dit dat de Gaullis
ten een verpletterende nederlaag zijn ont
lopen ondanks alle schandalen met de 
daarbij behorende wisselingen aan de 
top.

Het resultaat van de tweede verkiezings
ronde a.s. zondag zal in elk geval zijn, 
dat Frankrijk geen linkse regering krijgt. 
Iets dat president Pompidou ook al voor 
de verkiezingen had aangekondigd. Tot 
1976 kan ook deze president blijven zitten. 
De vraag is of de Franse president dat 
inderdaad zal doen of dat hij zich zal 
inspannen de Gaullisten te inspireren tot 
een nieuwe politiek, die de oppositie 
geen kansen meer geeft. Dat geldt met 
name voor de binnenlandse politiek. Het 
zou de Gaullisten bepaald niet misstaan 
wanneer zij enkele sociaal-economische 
punten uit het programma van de ,,Her
vorm ers”  van het centrum zouden overne
men. Ook een meer realistische Europe
se en Atlantische politiek zou de Gaul
listen kunnen helpen. Pompidou schijnt die

weg voorzichtig te willen gaan en daarin 
verdient hij alle steun.
Tenslotte moet in alle eerlijkheid worden 
toegegeven, dat het Franse kiesstelsel - 
gebaseerd op een indeling in districten - 
waardoor de Gaullisten zich zo duidelijk 
in het zadel kunnen houden, nodig aan 
vernieuwing toe is.
De vraag is of het Verstandig is een volk 
een kiesstelsel te geven en,,op te leggen” , 
waarbij zo evident wordt gediscrimineerd 
tussen de verschillende districten. Hoe 
lang zal een bevolking dat zonder opstan
dige gevoelens accepteren?
Men kan natuurlijk aanvoeren, dat de 
Gaullisten de grootste partij zijn en blij
ven. Maar dat levert toch wel een erg 
onevenredige machtspositie in het parle
ment op.

Het merkwaardige van het hele systeem is 
dat de president rechtstreeks door de 
bevolking wordt gekozen en dat dit feit, 
naast het feit, dat het parlement zo weinig 
bevoegdheden heeft, de positie van het 
parlement nog eens extra verzwakt. Daar
mee worden echter ook de spanningen, 
die kunnen ontstaan door het niet-verte- 
genwoordigd zijn van bepaalde bevolkings
groepen verminderd.
Per saldo verandert er in Chili en in 
Frankrijk weinig. De eerstvolgende jaren 
blijven de heren Pompidou en Allende onze 
zichtbare tijdgenoten in de koppen van de 
kranten.
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KABINETSFORMATIE DUURT VOORT
De kabinetsformatie heeft vorige week 
geen brieven meer opgeleverd. Formateur 
mr. J. A. W. Burger belandde in het 
stadium van de gesprekken, om daarmee 
vorm te kunnen gaan geven aan het door 
hem te formeren kabinet. Maar die ge
sprekken hebben, evenals de brieven uit 
de weken daaraan vooraf, heel wat op
schudding veroorzaakt.
Aan het begin van deze week waren de 
contouren nog niet geheel en al duidelijk. 
Ondertussen is de 100ste dag van de 
kabinetsformatie gepasseerd en wordt het 
record van 1956, toen de formatie 121 
dagen duurde, aardig benaderd.

Vorige week maandag liet mr. Burger de 
drie christen-democratische fracties we
ten dat hij zijn arbeid zonder deze frac
ties zou voortzetten. De voorzitters van 
die fracties, de heren mr. F. H. J. J. 
Andriessen (KVP), mr. B. W. Biesheuvel 
(ARP) en drs. A. D. W. Tilanus (CHU) 
reageerden op die mededeling nogal ont
hutst. Hun ergernis nam toe, toen bleek 
dat mr. Burger buiten de fractievoorzit
ters om zowel de anti-revolutionaire mi
nister van sociale zaken drs. J. Boersma 
(tevens kamerlid) en de anti-revolutio
naire senator prof. mr. W. F. de Gaay 
Fortman raadpleegde en hun bereidheid 
polste om in een kabinet-Den Uyl zitting 
te nemen.

FRACTIES EENSGEZIND

In de loop van de week vergaderden de 
christelijk-historische fracties uit de 
Tweede Kamer en de Eerste Kamer ge
zamenlijk. Na afloop werd bekend, dat de 
beide fracties stonden achter het tot dus
verre door fractievoorzitter Tilanus ge
voerde beleid, en achter de opvatting dat 
geestverwanten met klem zal worden ont
raden zitting te nemen in een kabinet als 
mr. Burger voor ogen heeft. Alleen als 
er sprake is van gelijkwaardigheid, zowel 
wat de programbesprekingen betreft als 
de getalsverhouding en de zetelverdeling 
is de Tweede-Kamerfractie bereid het 
overleg voort te zetten, aldus de mede
deling na afloop van de gezamenlijke 
bijeenkomst van de twee fracties.

Drs. Tilanus zei na die bijeenkomst te 
menen, dat gezien de opstelling van de 
drie christen-democratische fracties, wel 
tot de onvermijdelijke conclusie zou moe
ten komen dat hij dient op te houden. ,,Een 
kabinet-Den Uyl heeft, zelfs met de heren 
Boersma en De Gaay Fortman van de 
ARP geen enkele overlevingskans. Burger 
kan nu niet meer voldoen aan de opdracht, 
welke de koningin hem heeft gegeven om 
een kabinet te formeren dat in voldoende 
mate steun in de volksvertegenwoordiging 
zal ondervinden,”  zei drs. Tilanus.

NIEUWE ONTWIKKELING

Na de vergadering van de beide christe
lijk-historische fracties deed zich een 
nieuwe ontwikkeling voor. Donderdagavond 
sprak rar. Burger langdurig met mevrouw 
dr. Marga Klompé, oud-kamerlid voor 
de KVP en oud-minister van CRM. Vrij
dagmiddag was KVP-fractievoorzitter mr. 
Andriessen enkele uren bij de formateur. 
Tijdens zijn onderhoud met mr. Burger 
stelde mr. Andriessen enkele voorwaar
den voor het weer op gang komen van het 
gesprek met de christen-democratische 
fracties. Mr. Andriessen ging naar de 
formateur nadat hij overleg gepleegd had 
met zijn collega’ s mr. Biesheuvel en drs. 
Tilanus.
,,Het is van groot belang, dat als het 
gesprek weer op gang komt, dit door de 
drie christen-democratische fracties 
wordt meegemaakt,”  zei drs. Tilanus ons. 
Hij dacht dat het vooral bij de fractie 
van de ARP wel moeilijkheden zou geven 
om weer aan het gesprek deel te nemen, 
gezien de wijze waarop mr. Burger deze 
fractie vorige week behandelde en zonder 
overleg met die fractie of haar voorzitter 
uitnodigingen richtte tot drs. Boersma 
en prof. De Gaay Fortman. ,,Mr. Burger 
zal dan ook wel een gebaar naar de ARP- 
fractie moeten maken,”  aldus drs. 
Tilanus.

VOORWAARDEN

Mr. Andriessen stelde enkele voorwaar
den voor het deelnemen aan het verdere 
overleg. De eerste voorwaarde was het 
w'ijzigen van de door mr. Burger beoogde 
zetelverdeling in het kabinet-Den Uyl: 
tien ministersposten voor de progres- 
sieven en zes voor de confessionelen. 
,,Het moet 8 :7  worden - acht progres
sieve ministers en zeven confessionele,” 
aldus mr. Andriessen. ,,Ook wat de zetel
verdeling betreft is gelijkwaardigheid van 
groot belang,”  verduidelijkte drs. Tilanus 
later. ,,De fracties van PPR, CHUenD’66 
zijn praktisch even groot. En dan is het 
logisch dat deze partijen een gelijk aantal 
ministers leveren. Daar komt bij, dat

het progressieve blok in de kamer 56 
zetels telt en het christen-democratische 
48. De beide blokken mogen elkaar dus 
wat het aantal ministersposten betreft 
niet al te veel ontlopen.”
De tweede voorwaarde, welke mr. An
driessen stelde, was de wens om een 
KVP-er in het kabinet-Den Uyl vice- 
minister-president te maken. ,,Dat is 
een zeer juiste opstelling. De twee groot
ste partijen in de kamer moeten de mi- 
nister-president respectievelijk de vice- 
premier leveren,”  aldus drs. Tilanus.

GELIJK NIVEAU

De derde voorwaarde is dat er overleg 
op gelijk niveau komt over de hoofd

punten. Mr. Burger zou daarbij bemidde
laar kunnen zijn, zodat als er een kabinet 
tot stand komt, er een behoorlijk overleg 
aan vooraf is gegaan.

De laatste voorwaarde tenslotte was dat 
van beide kanten bij het overleg en de 
besprekingen punten kunnen worden in
gébracht. ,,Alles mag niet van een kant 
komen,”  aldus drs. Tilanus. Hij zei het 
juist te vinden dat de voorwaarden ge
steld werden. ,,Als daaraan voldaan wordt 
zijn wij tot verder praten bereid. Maar 
anders blijven wij er bij, dat een kabinet- 
Den Uyl niet gedoogd wordt en dat wij 
geestverwanten zullen ontraden zitting 
te nemen in zo ’n kabinet.”

H. Lokkerbol.

Minister Geertsema 
voeit weinig voor 
program- coileges
Minister mr. W. J. Geertsema van bin
nenlandse zaken slaat met lede ogen de 
uitholling van de betekenis van de ge
meenteraden en van de lokale democratie 
gade. Die uitholling is volgens hem het 
gevolg van een stille evolutie, van hier en 
daar een revolutie. ,,Er zijn maar be
perkte machtsmiddelen om de evolutie 
te kunnen keren,”  aldus de bewindsman 
op de vorige week woensdag te Utrecht ge
houden jaarvergadering van de Vereniging 
van Christelijk-Historische leden van ge
meente- en provinciebestuurders.
Hij doelde met name op het streven in 
meerdere gemeenteraden om in plaats van 
een afspiegelingscollege van burge
meester en wethouders een programcol- 
lege te vormen.,,Het is voor mij een moei
lijk te verklaren feit dat diegenen, die de 
mond vol hebben van inspraak en mede
zeggenschap, tegelijk er voorstander van 
zijn grote groepen minderheden uit te 
sluiten van de deelneming aan het dagelijks 
bestuur van de gemeente,”  zei mr. Geert
sema. ,,We zien dat in gemeenten, waar 
sterke fracties zijn, gecombineerd met 
een programcollege, het voor de minder
heid in de raad steeds moeilijker wordt. 
Het gevaar wordt steeds groter dat het 
regerende blok de dienst uitmaakt. Er 
komt dan heel weinig terecht van de in
spraak van die raadsleden, die niet tot 
dat blok behoren.”

WAKEN

Minister Geertsema, die er geen tegen
stander van is om de burgers een zo groot 
mogelijke inspraak te geven, heeft opge
merkt dat in gemeenteraden waar de nei
ging bestaat de minderheden uit te schake
len, een sterke drang is de burgerij

inspraak toe te staan in het gemeente
bestuur. ,,Er moet evenwel voor gewaakt 
worden dat dit niet leidt tot uitholling 
van de verantwoordelijkheid van de ge
meenteraad. Beslissingen moeten ge
nomen worden door de gekozen vertegen
woordigers van de burgerij, door de ge
meenteraadsleden.’ ’
Volgens de bewindsman mag de inspraak 
niet voortgezet worden in de raadszaal 
tijdens de gemeenteraadsvergadering. Het 
is goed als een college van burgemeester 
en wethouders bij het voorbereiden van 
hun voorstellen van de inspraak profite
ren. Maar als de raad er over moet oor
delen, mogen vanaf de publieke tribune 
de niet-gekozen vertegenwoordigers niet 
mee gaan spreken. Hier en daar zijn 
de grenzen van het toelaatbare al over
schreden.”
De bewindsman zei dat ook langs indirec
te weg aanslagen worden geleverd op het 
goed functioneren van de gemeentelijke 
democratie. ,,Er zijn gemeenten, waar 
de situatie van de gemeentefinanciën niet 
al te rooskleurig is en waar niet veel 
grote plannen van de grond kunnen komen. 
Dan nemen gemeenteraden de vlucht in 
goedkope zaken en zij laten nota’ s over 
de meest uiteenlopende zaken opstellen. 
Nota’ s zijn nuttig, maar er is eengrens.” 
Er moet worden opgepast dat het ambtelijk 
apparaat door dergelijke nota’s niet wordt 
overbelast. ,,In grote steden dreigt die 
overbelasting door politieke pressie. Maar 
er ontstaat ook het gevaar dat gemeente
raadsleden zichzelf gaan bedelven onder 
papieren lawine’s. En dan komt de klacht 
dat zij zo veel tijd aan raadswerk moeten 
besteden. Maar die klacht hebben zij zelf 
opgeroepen,”  aldus minister Geertsema.

H. L.

M inister van Veen:

„Hulp aan Vietnam gebiedende eis"

Alleen humanitaire aspecten hebben mi
nister Van Veen doen besluiten een beroep 
te doen op de schoolleiders om de sticker- 
actie ,,Heel Vietnam”  op hun scholen te 
bevorderen.

De bewindsman heeft dit onlangs in de 
Tw'eede Kamer gezegd tijdens het weke
lijkse vragenuurtje. Verschillende Ka
merleden ondervroegen minister Van Veen 
over zijn brief aan de schoolleiders. Daar
in schreef hij o.m.: ,,Laat ons de jonge 
generatie, ook de allerjongste, thans in 
staat stellen te tonen dat het haar ernst 
is met deelneming met het lijden van 
de rnede-mens in Vietnam.”  Het bestand, 
zo zei de bewandsman, opent de mogelijk
heden hulp te bieden. Aan alle getroffe
nen, aldus de minister. Die daarbij op
merkte tot de velen te behoi’en die huma
nitaire hulp een gebiedende eis vinden.

BETREURD

De minister betreurde het dat er een 
controverse is ontstaan tussen de orga

nisatoren van de nationale actie en het 
Medisch Comité Nederland-Vietnam.
,,Op het moment dat ik het besluit nam 
om de nationale actie aan te bevelen bij 
de schoolleiders, aldus minister Van Veen, 
was ik niet op de hoogte van het feit 
dat het verschil in benadering tot een 
controverse zou leiden. Indien de contro
verse wel bekend zou zijn geweest dan 
zou ik mijn medewerking aan de actie 
niet hebben gegeven.”
Het Rode Kruis heeft de bewundsman in 
december 1972 benaderd. Begin januari 
is de zaak onderwerp van gesprek ge
weest in de ministerraad, waarna mi
nister Van Veen zijn medewerking aan de 
actie verleende.
De bewindsman ging niet in op het ver
zoek van een aantal Kamerleden een 
beroep op de scholen te doen om de 
steunverlening zich ook te laten uit
strekken tot de actie van het Medisch 
Comité. Het beroep op de scholen is 
eenmalig. De minister vond het niet wen
selijk om de scholen voor een tweede 
keer met deze zaak te benaderen.
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Premieverlening 

voor keilien- 

bouw
Sedert de inwerkingtreding van de Wet 
Premie Kerkenbouw in februari 1964 en 
gerekend tot en met 1972 zijn bij de 
minister van Volkshuisvesting en Ruim
telijke Ordening 907 aanvragen voor toe
kenning van een premie ingediend. Van 
dit aantal aanvragen zijn er 889 voorge
legd aan de bij genoemde wet ingestelde 
commissie van advies. Deze commissie 
bracht in 738 gevallen een gunstig en 
in 150 gevallen een afwijzend advies uit, 
waarvan 29 resp. 2 in het afgelopen 
jaar. Einde 1972 had de commissie nog 
één aanvraag in behandeling.

Van de 907 bij de minister ingediende 
aanvragen w'erden er 32 ingetrokken, 
waarvan er 18 aanvankelijk door de com
missie in behandeling waren genomen. De 
resterende 875 waren van de volgende 
kerkgenootschappen afkomstig:
Rooms Katholiek 297;
Nederlands Hervormd 178;
Gereformeerd 160;
Andere genootschappen 240.

In 20 gevallen was sprake van de stich
ting van kerkgebouwen voor gezamenlij
ke rekening van meer dan een kerkge
nootschap.

De commissie bracht tot einde 1972 aan 
de minister niet alleen 888 adviezen uit 
over het al dan niet inwilligen van de in
gediende aanvragen, maar ook 696 advie
zen over de voorlopige vaststelling van de 
werkelijke en de wettelijke stichüngs- 
kosten, alsmede van de premies. Met 
de vaststelling van de voorlopige premies 
was sedert 1964 een totaal-bedrag van 
f 102.327.426,- gemoeid. Hiervan werd 
voor f81.861.937,- aan voorschotten toe
gezegd, van welk bedrag ultimo 1972 
nog f343.618,- moest worden uitbetaald. 
De commissie bracht voorts tot einde 
1972 in 561 gevallen aan de minister ad
vies uit omtrent definitieve vaststelling 
van de werkelijke en de wettelijke stich- 
tingskosten, alsmede van de premies. 
Boven het voor deze gevallen reeds door 
het ministerie uitgekeerde voorschot van 
in totaal f65.474.569,-, begrepen in het 
eerder genoemde bedragadf81.861.937,-, 
bleef aan definitieve premies nog 
f20.893.759,- uit te betalen. Hiervan res
teerde aan het einde van het vorige jaar 
f319.257,-.
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Minister Van Veen

„Alleen voor ingeschreven studenten staat 

1,2 miljard gulden op de begroting”
„Elke student kost de gemeenschap ge
middeld 18.000 gulden per jaar. Ik vind 
het niet onbillijk dat een student 6 procent 
van die studie moet betalen. Zeker niet 
wanneer we letten op de enorme problemen 
die ons in de komende jaren te wachten 
staan.”  Dit heeft de christelijk-histori- 
sche minister van onderwijs, mr. C. van 
Veen, onlangs gezegd in het NOS televisie
programma Interpellatie. Uiteraard kreeg 
de collegegeldkwestie in de veertig minu
ten durende uitzending de nodige aandacht.

Naar de mening van de bewindsman zou 
de collegegeldwet geen enkele weerstand 
bij de studenten ontmoet hebben, wanneer 
in de wet in plaats van duizend gulden 
honderd gulden collegegeld zou hebben 
gestaan. ,,Hoogstens zou er dan een zeer . 
kleine groep zijn, die helemaal niets 
wilde betalen.”  Minister Van Veen: ,,Wie 
zegt dat de wet niet deugt moet eerst 
zeggen wat hij wil. Moet de wet weg of 
moet de inningsmethodiek verbeterd wor
den? Ik vraag aan de colleges van bestuur 
om administratieve maatregelen. Als die 
uitgevoerd worden dan is op 1 maart 
bekend wie een bonafide examenstudent 
is en wie ingeschreven staat. Alleen voor 
die studenten heb ik 1,2 miljard gulden 
op mijn begroting en 30.000 man personeel 
beschikbaar voor optimale voorzieningen 
binnen de universiteit.”  De minister zei 
niet van plan te zijn het wetenschappelijk 
personeel met politietaken te belasten. 
,,Wel vraag ik van degenen die op de 
universiteit bepaalde administratieve han
delingen verrichten dat te blijven doen,”  
aldus de bewindsman die de problemen 
rond het collegegeld als een ,,vervelende 
situatie”  omschreef. ,,Maar de rechts
orde en rechtsgelijkheid staan op het 
spel.”
De minister herhaalde nog eens dat hij 
voor het volgende collegejaar een ge
spreide betaling van het collegegeld in 
twee termijnen mogelijk zal maken. Bo
vendien blijft het examengeld zestig gul
den en kunnen studenten met ingang van 
1 september onder bepaalde voorwaarden 
studieleningen afsluiten.

OMBUIGINGEN

Een andere kwestie die in Interpellatie 
aan de orde kwam had betrekking op de 
beleidsombuigingen. Gevraagd werd of 
de minister niet beter de term bezui
nigingen kon hanteren dan de term om
buigingen. Minister Van Veen: ,,Ik vind 
bezuiniging een onjuiste aanduiding. Men 
moet niet uit het oog verliezen dat ik 
met mijn beleid in een slecht klimaat 
moet opereren. Ondanks de kosten- en 
prijsinflaties slaag ik erin uitzet van mijn 
beleid te geven.”  De beleidsombuigingen 
gaan in velerlei richten,”  aldus de be
windsman. ,,Ze geven ruimte om accenten 
te verleggen naar die groepen die extra 
belangstelling verdienen zoals de groep 
van de werkende jongeren.”
Binnen het hoger technisch onderwijs 
bijvoorbeeld zijn de ombuigingen, ver
mindering van het aantal wekelijkse les
sen en afschaffen van het voorbereidend 
jaar, noodzakelijk om nieuwe activiteiten 
te ontplooien. ,,Voor het hele h.t.o. wil ik 
de computerkunde opzetten. Een kwarwei 
dat belangrijke investeringen vereist op 
het punt van de aanschaf van nieuwe 
computers.”

NIET MEEST IDEALE

Een van de vragenstellers ging vervol
gens nader in op de aansluitingsmoeilijk
heden tussen havo en hoger beroepsonder
wijs (hbo). Het komt voordat 14/15 jarigen 
een vakkenpakket samenstellen dat niet 
voldoet aan de eisen van het hbo. Het 
staatsexamen per vak biedt de mogelijk
heid om die verkeerde keuze recht te 
trekken. Minister Van Veen: ,,Maar ik 
vind dit niet de meest ideale oplossing. 
Vooreerst moet ervoor gezorgd worden 
dat de verkeerde keuze binnen het havo 
hersteld wordt.”  Samen met de universi- 
teiten, aldus de minister, bekijken we 
overigens op dit moment hoe we tot een 
soepeler aansluiting tussen vwo en wo kun
nen komen.

Een goed initiatief
De Centrale Kiesvereniging Zwolle heeft 
op een bijzondere manier gepoogd de jon
geren te aktiveren. Zij werden namelijk 
uitgedaagd om de vergadering bij te wonen 
en daarna een verslag te maken over hun 
indrukken. Dit verslag heb ik ter inzage 
gekregen en het is belangrijk genoeg om 
er in De Nederlander gewag van te maken. 
De jongeren beginnen met het maken 
van een technische opmerking. Zij vinden, 
dat de bezoekers best zodanig geplaatst 
kunnen worden, dat ze elkaar ook kunnen 
zien. Immers de communicatie is niet 
alleen de taal, maar ook het ogencontact. 
De jongeren vinden het akelig, dat de 
mensen elkaar in de nek kijken en zeggen, 
dat het veel gezelliger kan. Sprak er 
iemand in het zaaltje, dan stond hij op 
om gezien te worden. Alle mensen voor
aan moesten zich dan omdraaien om de 
spreker te kunnen zien. Niet, dat dit nu 
zo erg is, maar de voorzitter achter de 
tafel heeft dan wel zijn functie verloren, 
want hij heeft geen contact meer met de 
zaal. Met een kleine moeite kunnen de 
stoelen en tafels meestal anders geplaatst 
worden, tenzij de zaal tjokvol wordt, het
geen helaas zelden meer het geval is. 
De jongeren vonden de discussie over 
Vietnam nogal verwarrend. Ieder was 
over dit onderwerp emotioneel en er 
werd nogal langs elkaar heen gepraat. 
Er werd niet echt gediscussieerd. Men 
gaf alleen zijn eigen mening. Misschien 
zou het nuttig zijn die verschillende me
ningen eens in een schema op een bord 
te schrijven.

Onduidelijk was de discussie over het 
feit, of men iemand zou sturen als af
gevaardigde of als waarnemer, of dat men 
niet zou gaan. Het verschil tussen een 
waarnemer en een afgevaardigde kwam in 
dit geval niet duidelijk naar voren. Hier
door bleef men te lang bij het onderwerp 
staan.
De jongeren geven in hun rapportje het 
advies de agenda niet te overvoeren, 
omdat dan bepaalde punten nauwelijks aan 
de orde komen. Dan liever twee vergade
ringen beleggen. Eén waar over de pi ■ - 
blemen van de gemeente gesproken wordt 
en waar de raadsleden zich verantwoorden

en èèn over het onderwerp: ,,CHU, wat 
nu?” . Tenslotte geven de jongeren in het 
verslag hun visie op de CHU. Zij vinden, 
dat de Unie aan het vergrijzen is. Een 
partij, die heel goed weet, dat de brug 
naar de toekomst steunt op de pijlers 
van het verleden. Dat verleden is wel be
langrijk, maar idealiseer het niet. Kijk 
ook naar de toekomst. Kijk naar de vol
gende generatie. De jonge mensen willen 
over enkele jaren geroepen worden mede 
verantwoordelijkheid te dragen. Zij zullen 
dan verder moeten gaan met de bouw van 
de brug. Jonge mensen zijn misschien 
wel vooruitstrevender, maar is dat zo 
erg? Een goede spreuk zou hier zijn: 
,,ln onze jeugd willen we de wereld her
vormen, eenmaal op leeftijd willen we de 
jeugd hervormen’ ’ . Wij hebben het idee, dat 
de CHU zich nog te weinig tot de jongeren 
richt. Goed, dat u de jongeren wel uit
nodigt voor een vergadering, maar die 
moet dan voor hen ook wel attractief zijn. 
Wat denkt u b.v. over onderwerpen als: 
Jongeren en christelijke politiek?
Hebben christelijke partijen zin?
Wat onderscheidt chr. partijen van niet 
chr. partijen?
Als gespreksleiders zouden hier b.v. twee 
dominees kunnen fungeren. Eén die vóór 
chr. politiek is en één die tegen chr. 
politiek is.
Natuurlijk moeten zulke vergaderingen 
openbaar zijn.
Een partij, die de jeugd heeft, heeft de 
toekomst. Wij hopen voor de CHU, dat zij 
die jeugd zal krijgen. Maar een geheel 
andere opzet zal dan wel nodig zijn. 
Tot zover het verslag.
Het is goed, dat Zwolle dit heeft aange
durfd en bereid is te luisteren naar de 
kritiek van de jongeren. Een partij zonder 
jong talent zal immers gaan vermolmen. 
In verschillende Overijsselse kiesvereni
gingen doen de CH-jongeren gelukkig ac
tief mee. En het valt mij op, dat het be
zoek van de jongeren en ook van de 
vrouwen daar toeneemt, waar de besturen 
wat creatief durven zijn en vergaderingen 
weten te beleggen, die zich niet alleen 
bezig houden met een actueel onderwerp, 
maar waar ook een gezellige sfeer gescha
pen wordt.

H. Wisselink.

»Een inkomensbeleid moet er op gericht xijn, dot iedereen gelijke 
kansen heeft op verwerving van inkomen. Als die kansen ont
breken en er grote verschillen in inkomen bestaan, dan moet er 
een beleid gevoerd worden dat leidt tot een verkleining van die 
verschillen, voorzover de overtuiging leeft dat die verschillen 
niet gerechtvaardigd zijn."

Dat is het antwoord van CNY-voorzitter Jan Lanser op de vraag 
wat hij verstoot onder een inkomensbeleid. De discussie over 
inkomens en de rechtvaardige verdeling daarvan is er een die 
ai jaren gevoerd wordt. Het is geen eenvoudige zaok. Het blijkt 
moeilijk aan te géven hoe een inkomensbeleid moet worden ge
voerd en waarop dat gericht moet zijn. De laatste tijd Is de 
discussie weer sterk geactiveerd en de cao-onderhandelingen van 
dit moment, vooral die in de metaal, zijn zeker mee oorzaak dat 
deze zaak in het middelpunt van de belangstelling staat.

Vandaar ook het gesprek met Lanser, die als vakbondsman zeer 
nauw bij deze dingen betrokken is.

Bestaat er op dit moment eigen
lijk een inkomensbeleid in Neder
land ?

,,Elementen van een inkomensbe
leid zijn wel aanwezig. Via ons 
systeem van belastingheffing, met 
een sterke progressie, vindt er 
min of meer een herverdeling van 
inkomens plaats. Ons systeem van 
sociale verzekering speelt een rol. 
Ook de collectieve loononderhan
delingen zijn een stukje inkomens

beleid. Maar als je vraagt, is er 
nationaal sprake van zo’n beleid, 
dan zeg ik: nee, van een geïnte
greerd en doelgericht inkomensbe
leid is in Nederland geen spra
ke!”

De vraag of er een dergelijk be
leid moet komen is vogr u geen 
probleem?

,,In het Visieprogram; van het 
CNV staat, dat inkomensverhou-

Inkomens
verdeling
In bijgaand interview met de voorzitter 
van het CNV, de heer J. Lanser, wordt 
een duidelijk antwoord gegeven op de 
vragen die op dit moment sterk aan de 
orde zijn en waardoor stakingen en prik- 
acties dagelijks aan de orde zijn. Mi- 
schien is hieruit ook te begrijpen waarom 
b.v. bij de leden van het CNV, werkzaam 
bij Hoogovens, net niet voldoende stem-

Staatitundige

hen/ormingen

worden

geformuleerd

Gevolg gevend aan het voorstel dat Hans 
van Mierlo onlangs op de conferentie van 
het dagblad De Tijd heeft gedaan, om los 
van partijpolitieke standpunten en bindin
gen te bezien welke hervormingen nodig 
zijn teneinde ons kies- en regeringsstel
sel behoorlijk te laten funktioneren, heeft 
zich een werkgroep gevormd.

De werkgroep die is samengesteld uit 
personen uit verschillende partijen stelt 
zich ten doel zo mogelijk vóór het eind 
van dit jaar voorstellen voor staatkundige 
hervormingen te formuleren en ter dis- 
kussie te stellen.

Leden van de groep zijn de heren Van Agt, 
Brinkhorst, De Bruyn, Boukema, Burkens, 
Daudt, Van Dam, Duynstee, Gruijters, 
mevrouw Goudsmit, de heren Hooger- 
werf. Van der Hoeven, Jurgens, Van 
Maarseveen, Van Maasakkers, Meuwisse, 
Van Mierlo, Prakke, Van Putten, mevrouw 
De Ruiter, en de heren Scheltema, Van 
Stuyvenberg, Van Thijn, Vermaas, Vis 
en De Waart.

Als voorzitter van de groep zal optreden 
de heer Glastra van Loon. Sekretarissen 
van de groep zijn: Janmaat, Lukacs en 
De Nerée tot Babberich.

Zij die belangstelling hebben om aan de 
werkzaamheden van de groep deel te 
nemen kunnen zich hiervoor aanmelden 
bij het voorlopig sekretariaat. Binnenhof 4, 
Den Haag, mejuffrouw Koster, tel. 070- 
614911, tst. 2066.

Interview met J. Lanser, voorzitter 
CNV, door Henk Weststrate. 
(overgenomen uit het ARP-weekblad 
,.Nederlandse Gedachten” )

men werden verkregen vóór eenstakings- 
parool. Het is wellicht goed in dit verband 
te lezen wat prof. Albeda in een inter
view met het A.D. zegt over die stakin
gen. Hij meent dat de conflicten bij 
Hoogovens en elders voorkomen hadden 
kunnen worden. Hij had de voorkeur ge
geven aan arbitrage of inschakeling van 
de Stichting van de Arbeid. Hij is geen 
tegenstander van stakingen, maar ziet deze 
als een allerlaatste middel, als het zwaar
ste wapen van de vakbeweging. Maar bij 
Hoogovens waren nog niet alle middelen 
uitgeput om een staking uit te roepen.

Overigens ziet ook hij - evenals'de heer 
Lanser - al heel wat nivelleringstenden- 
zen t.a.v. de inkomens, de progressie 
in de belastingen, toenemende scholing 
van de beroepsbevolking en beginnende 
werkloosheid onder academici.
Prof. Albeda wijst er nog op dat bij de 
afsluiting van de bouw-C.A.0. ook over 
inkomens van hoger betaalden is gespro
ken, maar besloten werd er dit jaar 
een speciale studie van te maken. Wat 
is voor een dergelijk vraagstuk nu één 
jaar, aldus prof. Albeda.

Hij waarschuwt dan ook voor de ongun
stige neveneffecten die stakingen oproe
pen, zoals het aantasten van een stukje 
menselijk welzijn binnen het bedrijf, het 
doorbreekt goede verhoudingen, bij Hoog
ovens brengt het ook polarisatie tussen 
groepen werknemers onderling en kweekt 
bij middelbare en hogere werknemers 
verzet tegen een volstrekt rechtvaardige 
zaak; de herverdeling der inkomens.
De heer Lanser verklaart dat hetmoeilijk 
is om te zeggen wat nu eigenlijk een 
rechtvaardig loon is. Beter is het te stre
ven naar een meer aanvaardbare verdeling 
van inkomens. Daarbij moet men bepaald 
niet denken aan een voor ieder gelijk 
inkomen, dat is onhaalbaar, niet reëel en 
onnodig, aldus de heer Lanser. Bij Chris
telijke partijen en een Christelijke vak
beweging heb je hierbij te maken met het 
begrip gerechtigheid.

Evenals prof. Albeda ziet hij dit proces 
niet als iets incidenteels, maar van langere 
termijn.

Zou dit nu niet een onderwerp zijn voor 
een Christelijke of - zo men wil - Evan
gelisch Politiek Beraad, waar politieke 
partijen, vakbeweging, maar ook kerken 
zich in verdiepen?
Met nadruk noem ik hierbij ook de kerken, 
want van daaruit kon wel eens een heel 
bijzondere invloed uitgaan, omdat we nu 
wel duidelijk weten dat zij lang niet meer 
zijn de specifieke representaten van de 
Christelijke politieke partijen, noch an
dersom.

Wie weet hoeveel allen die daarbij dan 
betrokken zouden worden, van elkaar zou
den leren, en mede daardoor sneller en 
tot betere gerechtigheid zouden kunnen 
komen.

Na het schrijven van dit artikel werd 
bekend, dat de president van de Haarlemse 
rechtbank de staking bij Hoogovens ver
boden heeft.

B.
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J. Lanser:

In gedemocratiseerde 
onderneming zijn ook 
verschillen in inkomen, 
maar dan gemotiveerd

dingen die tegenstellingen tussen 
rijk en arm scheppen, handhaven 
of versterken In strijd zijn met de 
evangelische normen van gerech
tigheid en naastenliefde. Er is 
geen inkomensverdeling te ont
werpen die voor nu en altijd als 
rechtvaardig gekwalificeerd kan 
worden, maar het evangelie geeft 
wel aanwijzingen om tot een meer 
aanvaardbare inkomensverdeling 
te komen. Die liggen opgesloten in 
de normen van gerechtigheid en 
naastenliefde, die in de verhoudin
gen tussen de mensen moeten 
worden verwezenlijkt.”

AANVAARDBARE
VERDELING
Het doel van een inkomensbeleid 
is dus het bevorderen van een 
rechtvaardiger inkomensverdeling. 
Vindt u die verdeling' nu onrecht
vaardig? En wat zijn de _ criteria 
om tot een rechtvaardiger verde
ling te komen?

,,We kunnen vaststellen dat er 
nogal .wat inkomensverschillen be
staan. Het Verbond van Neder
landse Ondernemingen heeft vbor 
het jaar 1972 berekend, dat 2,41 
procent van het totaal aantal be
lastingbetalers 16,5 procent van 
het totale Nederlandse arbeidsin
komen ontving en 41,7 procent van 
de totale loon- en inkomstenbelas
ting betaalde. Deze groep vormt 
de inkomenscategorie van f 50 000 
bruto en meer. Aangezien het aan
tal mensen slechts zeer beperkt is 
trekt het VNO de conclusie dat 
daarom de inkomensverdeling 
geen probleem van de eerste orde 
meer is.
Je kunt de zaak echter ook zo 
stellen, dat een zeer kleine groep 
van de bevolking een onevenredig 
groot deel van het nationaal inko
men krijgt en dat het overgrote 
deel van de bevolking de rest 
krijgt. Dat is onrechtvaardig. Het 
is echter moeilijk te zeggen wat 
wel rechtvaardig is. Het is mis
schien ook beter te spreken van 
een meer aanvaardbare verdeling 
van het inkomen.
Bij bepaalde inkomensverschillen 
kan evenwel duidelijk worden 
vastgesteld dat ze onrechtvaardig 
zijn. Neem bijvoorbeeld inkomens 
van f 10 000 en f 100 000 per jaar. 
Dergelijke verschillen zijn niet 
met de normen van gerechtigheid 
en naastenliefde te rechtvaardi
gen. Er is geen diep inzicht voor 
nodig om dat vast te stellen. Als 
christen moet je dat dan ook dui
delijk signaleren en hard werken 
voor de verbetering van de positie 
van de laagbetaalden.”
,,Kritiek op hoge Inkomens is ze
ker gerechtvaardigd. Er moet aan 
deze zaak veel meer aandacht 
worden besteed. Maar bij een in
komensbeleid moet je niet denken 
aan een voor ieder gelijk inko
men, dat is onhaalbaar, niet reëel 
en dat is ook niet nodig.”
Wat zijn dan de punten waarop 
verschillen in inkomens gebaseerd 
kunnen zijn?
,,Bij de beoordeling van verschil
len in inkomens moet je rekening 
houden met allerlei punten. Het 
CNV-visieprogram noemt er een 
aantal., Inspanning, toewijding en 
bezwarende omstandigheden kun
nen a fle id in g  zijn tot verschil in 
Inkomen en dat wordt ook geac
cepteerd. Langer werken geeft

meer loon, grote verantwoordelijk
heid kan meer loon opleveren. 
Men is over het algemeen bereid 
dit te accepteren. Inkomensverde
ling dient er echter in de eer.ste 
plaats op gericht te zijn dat de 
mens zich kan ontwikkelen over
eenkomstig zijn aanleg. Verschil
len in inkomen moeten daarom ook 
gemotiveerd kunnen worden in de 
met deze ontplooiing van de mens 
samenhangende en door de sa
menleving getoetste behoeften. 
Maar ongelijkheid in behoeften zal 
niet de enige grond kunnen en 
mogen zijn voor verschil in inko
men.
Het gaat erom bij een inkomens
beleid de relatieve gelijkheid van 
besteedbaar inkomen te realise
ren. Dat komt in de praktijk neer 
op een politiek van verkleinen van 
de inkomensverschillen.”

GELIJKE START VOOR 
IEDEREEN
Minister Boersma heejt in decem
ber vorig jaar gezegd, dat hij als 
doel van een inkomensbeleid ziet: 
beperking van invloeden van mi
lieu, macht, traditie en vermo- 
gensbezit op de inkomensverde
ling. Bent u het daarmee ecns?

,,Ik ben het daar helemaal mee 
eens. Inkomensverschillen behoren 
niet gebaseerd te zijn op afkomst, 
traditie, economische machtsposi
tie, natuurlijke aanleg of begaafd
heid. Door aanleg en begaafdheid 
kun je het ver brengen, maar 
daarmee is nog niet gezegd dat je 
een extra beloning moet hebben, 
omdat je begaafd bent, dat heb je 
ook maar gekregen. Opleiding is 
ook een belangrijk punt. Er is nog 
een grote ongelijkheid in ■ oplei
ding. Hogere opleidingen, univer
sitaire studie geven een aanzien
lijk grotere kans op een hoog in
komen dan de lagere opleidingen. 
Aan deze factor kun je iets doen. 
Daar bedoel ik mee, dat alle vor
men van onderwijs in gelijke ma
te toegankelijk moeten zijn voor 
iedereen. Het lijkt alsof dat in ons 
land zo is, maar milieu en af
komst kunnen belemmeringen, 
drempels zijn om aan bepaalde 
vormen van onderwijs deel te ne
men. Men moet als men van gelij
ke kansen spreekt dan ook gehol
pen worden om over milieudrem-' 
pels heen te komen.
Traditie, economische macht, re
laties zijn ook factoren die bepa
lend kunnen zijn voor mensen om 
'vanzelf In de hogere inkomens te 
vallen. Ook daar moet iets aan 
gedaan worden. Het is nog zo dat 
bepaaide banen traditioneel hoge
re inkomens meebrengen. Vermo
gen kan met zich mee brengen, 
dat verschillen in inkomens ge
handhaafd blijven, datzelfde geldt 
voor economische macht.
Ik ben het ermee eens, dat dit 
soort invlTOden op de inkomens
verdeling beperkt moeten worden. 
Het gaat, zoals ik al zei, om gelij
ke kansen voor iedereen, om het 
bevorderen van een gelijke start. 
Verkletoen van inkomensverschil
len kan bereikt worden door extra 
verhoging van de lage inkomens. 
De inkomenslijn moet vlakker 
gaan verlopen.
We moeten daarbij kijken naar de 
netto-inkomens. Via belasting 
vindt er een afroming plaats van

de inkomens en door de progres
sie worden de hogere inkomens 
sterker belast. Wat er netto over
blijft moet beoordeeld worden. 
Maar de netto-inkomens moeten 
dan wel onder dezelfde voorwaar
den worden bepaald.”
,,Om helderheid te krijgen in de 
inkomensverhoudingen moet er 
ook een openbaarmaking van in
komens komen. Dat kan sprookjes 
de wereld uithelpen en het heeft 
een preventieve werking op de ho
gere inkomens” .

lijk. Als men een inkomen heeft, 
dat de behoeften in ruirfie mate 
bevredigt, dan is het naar mijn 
mening niet nodig, dat men daar
naast nog grote bedragen over
houdt, die zonder meer naar de 
bank gebracht kunnen worden al
leen om het vermogen te vergro
ten.”

EUROPESE ZAAK
Kan men in Nederland alleen iets 
aan de inkomensverhoudingen 
doen?

C.N.V,-voorzitter Lanser: inkomensverschillen behoren niet gebaseerd te 
zijn op afkomst, traditie, economische machtspositie, natuurlijke aanleg 
of begaafdheid.

WELKE VERSCHILLbiN ZIJN 
AANVAARDBAAR?
Hoe hoog kun je  gaan bij vaststel
len van inkomens, wat is een aan
vaardbaar verschil?
,,Verschillen zijn acceptabel. Hoe 
groot die moeten zijn is moeilijk 
aan te geven. Het gaat erom wat 
men nodig heeft voor redelijke be
hoeften. Een zeker genotinkomen 
is te accepteren. De verschillen 
moeten zodanig zijn, dat het 
rechtsgevoel van de mens dat 
neemt. Men kan echter het genot
inkomen niet zonder meer steeds 
hoger opvoeren, zonder het recht
vaardigheidsgevoel aan te tasten. 
Het kweken van een groot vermo
gen uit inkomen is niet noodzake-

j,hei gaat om een internationaal 
vraagstuk. Als er alleen in ons 
land iets aan gedaan wordt, be
staat de mogelijkheid tot eep 
vlucht naar het buitenland. Een 
inkomensbeleid moet een Euro
pees karakter dragen, op zijn 
minst in EEG-verband. Maar we 
kunnen er zeker in ons land al 
wat aan doen.”

Moet de overheid dat alleen doen, 
of is het ook een kwestie van 
mentaliteitsverandering bij alle 
betrokken groepen?

,,De overheid moet het openbaar 
maken van inkomens bevorderen. 
Niet voor ieder inkomen apart

maar voor inkomenscategorieën. 
Daarnaast moeten er goede inko- 
mensstatistieken zijn, en de moge
lijkheid om op te vragen wat er 
verdiend wordt.
De overheid kan verder bevorde
ren, dat er aandacht wordt be
steed aan zaken als spaarloon, tn- 
vesteringsloon, vermogensaanwas- 
deling. Dat zijn ook zaken die ge
steld worden in de programma’s 
van de confessionele partijen en 
van de christelijke vakbeweging. 
De betrokkenen bij een inkomens
beleid moeten proberen om tot 
een redelijke mate van overeen
stemming te komen welke ver
schillen in inkomen aanvaardbaar 
zijn. Dat is zeker een kwestie van 
mentaliteit. Voor christelijke par
tijen en een christelijke vakbewe
ging heb je hierbij te maken met 
het begrip gerechtigheid en de op
dracht om ieder mens tot zijn 
recht te laten komen. Het vraag
stuk van de verdeling van inko
mens is daarom niet slechts een 
materiële zaak maar voor een 
christen ook een religieuze aange
legenheid.
Men moet bereid zijn bevoorrech
te posities op te geven ten behoe
ve van anderen die het minder 
hebben.”

Democratisering van de onderne
ming en medezeggenschap zijn ei
genlijk zaken die verbonden zijn 
met een inkomensbeleid, vooral 
'als u zegt, dat het geen louter 
materiële zaak i,s waar het bij een 
inkomensbeleid om gaat?
,,Medezeggenschap en inkomens
beleid zijn beide aspecten van het 
streven naar gerechtigheid. Zij 
hebben inderdaad met elkaar te 
maken. Het gaat in al die zaken 
om posities en verschillen die dik
wijls niet aanvaardbaar zijn.
In een gedemocratiseerde onder
neming zullen er ook verschillen 
in inkomen zijn, maar dan beter 
gemotiveerd.”

LAGE INKOMENS 
OM HOOG
Hoe staat u tegenover de pogin
gen, die nu bij de afsluiting van 
de cao’s, met name in de metaal, 
door de vakbeweging gehanteerd 
worden om te komen tot een ni
vellering van de verschillen in in
komen tussen cao-lonen en hogere 
inkomens?
,,Het beperken van verschillen in 
inkomen moet in de eerste plaats 
gebeuren door het afvlakken van 
de inkomenslijn, dus door het op
trekken van de laagste inkomens. 
Onder bepaalde omstandigheden 
kun je ook afvlakking bereiken 
door minder voor hogere inko
mens te doen. Dat kan een inci
dentele zaak zijn. Waar je dan 
een grens legt voor bijvoor
beeld een maximum compensatie
bedrag is dan een kwestie van be
oordeling van de situatie. Iets der
gelijks kan wel een middel zijn 
maar ik zie het niet als doel. Het 
gaat om een lange termijnzaak en 
dan gaat het om verkleining van 
verschillen, vooral door verhoging 
van de lagere inkomens. Het is 
van groot belang, dat de mensen 
met inkomens van hoog tot laag 
weten waar het beleid van de vak
beweging op gericht is. Incidente
le acties alleen maken dat niet 
duidelijk.”
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Drs. A. M. de Boo levert commentaar 

op thema-nummer CH-Tijdschrift:

WERKELIJKHEID
NIET UIT HET OOG VERLIEZEN
Vorige week gaf De Nederlander een 
samenvatting van de artikelenserie ,,De 
toekomst van de Unie”  in het CH-Tijd
schrift. Dit themanummer is onlangs in 
De Nederlander aanbevolen als onder
steuning van de discussies, die ongetwij
feld de komende maanden in breder ver
band gehouden zullen worden. Deze ar
tikelenserie had trouwens evengoed na 
de voorlaatste verkiezingen geschreven 
kunnen worden, want het daarin vervatte 
commentaar slaat op een ontwikkeling in 
en buiten de CHU die al vele jaren gele
den begonnen is. Een ontwikkeling waaraan 
sommigen van de schrijvers zelf dapper 
hebben meegewerkt. Laten we hopen dat 
de beschouwingen bij een volgende ver
kiezing hun actualiteit definitief verloren 
zullen hebben.

Bleumink en Baarda hopen van zichzelf 
niet de laatste der mohicanen te zijn 
die (naar eigen zeggen), een manmoedig 
gevecht leveren de CHU te laten kiezen 
voor een eigentijdse vorm van christen
democratische politiek.
Ook bij herhaalde lezing wordt het niet 
duidelijk wat zij werkelijk verstaan onder 
de concrete inhoud van eigentijdse poli
tiek. Tenslotte is de kwalificatie ,,eigen
tijds”  in politiek opzicht nietszeggend. 
Reeds eerder in het artikel komen we een 
dergelijke vaagheid tegen, wanneer de 
schrijvers beweren; in de zestiger 
jaren is de christen-democratie in Neder
land op een keerpunt gekomen. Het was 
duidelijk (althans aan ons) dat het oude 
verzuilde en 19e eeuwse bestel in zou 
storten en alleen die partijen (of combina
ties van partijen) die zich zouden kunnen 
aanpassen aan de nieuwe ontwikkelingen, 
die vroegtijdig de 20e eeuw zouden ver
staan, zich staande zouden kunnen hou
den.”
Nog geheel afgezien van het feit, dat 
iemand die pas in de tweede helft van de 
twintigste eeuw de problemen van juist 
dié eeuw vroegtijdig wil verstaan, r ij
kelijk aan de late kant is, brengt ook deze, 
geciteerde, ontboezeming ons weinig ver
der.
Wat Bleumink en Baarda werkelijk willen 
blijkt uit het vervolg van hun betoog. Zij 
vinden dat er geen argument meer is 
voor het apart voortbestaan van ARP, 
CHU en KVP. Omdat deze partijen in de 
praktijk dicht bij elkaar stonden werd 
gezocht naar een zogenaamde nieuwe , .fi
losofie” , die de schrijvers menen gevon
den te hebben in de Nota van de Contact- 
raad. Als de CHU daar maar voor kiest, 
dan is de zaak beklonken, zo ongeveer is 
de opzet van de redenering. Maar zo 
simpel is het, helaas, niet.
Ten eerste omdat de waarde van der
gelijke nota’s problematisch' is.
De plaats van een politieke partij wordt 
voor de kiezers - en daar gaat het uit
eindelijk om - veel meer bepaald door 
het praktisch politieke gedrag dan door 
een geschreven programma, laat staan 
door een vaag programma. Zo zal de 
beslissing van al of niet deelneming aan 
het ,,kabinet-Den Uyl”  door de CHU van 
veel meer betekenis zijn dan een ja of nee 
tegen de Nota.
Ten tweede omdat ook al accepteert het 
kader van de Unie de Nota als basis
document, het nog maar de vraag is of de 
kiezers dit ook zullen doen.
Ten derde omdat volgens de schrijvers 
zelf de nota het resultaat is van onder
handelen, met name terzake van de fun
damentele uitgangspunten.
Juist die uitgangspunten, zoals nu in de 
Nota geformuleerd, zullen voor velen te 
mager zijn. Ook Scheenstra had daar in 
De Nederlander onlangs ernstige kritiek 
op.
De schrijvers menen dat de CHU met 
zichzelf tot klaarheid moet komen. Daar 
ben ik het mee eens. Maar of een dis
cussie over de Nota daartoe voldoende is 
betwijfel ik.

DENKBEELDIGE GRENS

Eversdijk ziet in zijn artikel als zovelen 
nog een grote rol weggelegd voor het 
,,midden”  in de Nederlandse politiek. Zo 
zelfs dat hij pleit voor Christen-Demo- 
cratische Midden Partij. Dat is nagenoeg

een pleonasme, want in elke christelijke 
partij zullen de aanhangers van individua
lisering en collectivisering elkaar trach
ten te vinden op een compromis dat zijn 
,,midden”  ongeveer dekt.
Ik heb al eerder in dit blad betoogd dat 
men het midden voor een zuivere gedach
tengang zich beter niet kan voorstellen 
als een breed veld maar als een denk
beeldige grens, die de kiezer de keuze 
laat zich links dan wel rechts daarvan op 
te stellen.
Bovendien hebben de recente gebeurte
nissen ons ook nog wel wat geleerd. Eerst 
hebben de kiezers vorig jaar het zoge
naamde midden onder vuur genomen en nu 
ligt dat midden onder het artillerievuur 
van de heer Burger.
Eversdijk maakt de volgende indeling, 
waarvan hij zelf zegt dat die ongebruikelijk 
is:
Links: PvdA, PPR, PSP, CPN;
Midden; KVP, ARP, CHU, DS’70, D’66; 
Rechts; VVD, SGP, GPV, BP, RKPN.

Eversdijk voegt daaraan toe; ,,Het is 
natuurlijk (sic) zo, dat het bovenstaande 
staatje partijen groepeert, die momenteel 
nogal ver uit elkaar liggen, maar het 
gaat immers om de toekomst.”
Nu ben ik van nature een rasoptimist, 
maar ik kan Eversdijk niet volgen, wan
neer hij veronderstelt dat deze indeling 
in de toekomst zal leiden tot een vereen
voudiging van ons partijensysteem.
Ten eerste maakt Eversdijk de klassieke 
vergissing om stromingen die godsdienstig 
rechts of links zijn en groeperingen die 
sociaal-economisch rechts of links willen 
staan op één hoop te gooien. Ten tweede 
zie ik niet dat D’66 als partij zich tot het 
midden wil rekenen. Juist Van Mierlo 
houdt, terecht, konsekwent de jaspanden 
van Den Uyl vast om een groter links 
tot stand te brengen.
En Gruyters zie ik helemaal nog niet 
met de confessionelen in een , ,midden”  
zitten. Dan kan die namelijk zijn vin

gers wel blijven natellen.
Vervolgens zie ik de VVD zich niet 
gelukkig voelen in het gezelschap, waar
mee Eversdijk de liberalen opzadelt. En 
tenslotte bestaat de VVD voor het aller
grootste gedeelte uit mensen die zich in 
Eversdijks ,,midden”  zouden thuisvoelen. 
Ik geef graag toe, dat elke schematise
ring zijn fouten heeft. Maar deze zijn 
te evident.
Met het voorbehoud dat ook Eversdijk 
hier een theoretische constructie maakt, 
signaleert ook zijn gedachtengang een 
verlangen naar grotere eenheden. Daarin 
staat hij niet alleen.
Maar juist nu de christen-democratische 
samenwerking werkelijk beslissend op de 
tocht staat gaat het mij te ver om de 
CHU maar op te heffen.
Wel ben ik het met hem eens dat de CHU 
op korte termijn een toekomstbeeld zal 
moeten opbouwen, desnoods ten koste van 
een aantal weglopers.
Een middenfilosofie zal die duidelijkheid 
niet meer kunnen brengen.

,,ER ZIT IETS IN”

Hoogstratens betoog heeft vooral waarde 
omdat hij ingaat op fundamentele ontwik
kelingen als de toenemende onkerkelijk
heid en het verschijnsel van de polarisa
tie. Na een lezenswaardige analyse komt 
Hoogstraten tot de conclusie, dat hem 
een partij voor ogen zweeft, die niet 
links en niet rechts is maar reëel, d.w.z. 
de problemen voorblijft en rekening houdt 
met de belangen van alle groepen. Vlak 
daarvoor komt Hoogstraten tot een uit
spraak die wat meer inzicht geeft in de 
richting waarin hij werkelijk denkt. Hij 
zegt namelijk: ,,De in dit opzicht wel 
gehoorde uitspraak dat het goed lezen van 
het Evangelie onmiddellijk resulteert in 
progressieve standpunten is niet alleen 
kwatsch, maar bovendien ook nog on- 
christelijk-historisch” . Daar zit wat in.

Dr. R. J. H. Kruisinga:

DRIE KNELPUNTEN
De departementale indeling en de inter- 
departementele samenwerking, het func
tioneren van de drie bestuurslagen rijk, 
provincie en gemeenten, en het functio
neren van het huidige kiesstelsel zijn 
volgens staatssecretaris dr. R. J. H. 
Kruisinga de drie knelpunten, die in de 
komende tien jaren bijzondere aandacht 
behoeven als het gaat om de aanpassing 
van de staatkundige vormgeving. Op de 
vorige week te Utrecht gehouden jaar
vergadering van de Vereniging vanChris- 
telijk-Historische leden van gemeente
en provinciebesturen bezag de bewinds
man die vormgeving in het licht van de 
politieke doelstellingen.
Dr. Kruisinga bepleitte een verdere ver
sterking van de coördinatie tussen alle 
departementen zowel op ambtelijk niveau 
als op het niveau van de bewindsman. 
Het beleid zal, zeker ook door de werk
zaamheden van de onlangs geïnstalleer
de wetenschappelijke raad van advies 
voor het regeringsbeleid, om meer 
lange- termijnplanning vragen, en daarom 
meer onderlinge coördinatie, aldus de 
staatssecretaris. Hij dacht, dat ook alle 
aandacht geschonken zou moeten worden 
aan het tot stand brengen van werkelijke 
eenheid in het rijksambtenarenapparaat.
Het komt staatssecretaris Kruisinga voor, 
dat de toedeling van de bestuurlijke ver
antwoordelijkheden aan de verschillende 
bestuurslagen aan een kritisch onderzoek 
moet worden onderworpen. Het verwon
derde hem, dat de provincie bij de be
zinning op de decentralisatie van bevoegd
heden relatief weinig aandacht heeft ge
kregen. ,,Veel meer ging de aandacht 
uit naar de nieuwe bestuurslaag, de ge
westen, en de samenwerking van gemeen
ten.”
Ook lijkt nodig een kritische bezinning op 
het functioneren van ieder der elf pro-

Dr. R. J. H. Kruisinga

vincies in het licht van de moderne 
eisen, die aan bestuurlijke eenheden, ge
legen tussen rijk en gemeente, mogen 
worden gesteld, aldus dr. Kruisinga. Hij 
wees bovendien op de positieve effecten 
van de kleinere gemeente, waar de struc
tuur van de kleine gemeenschap van be
lang is voor de geestelijke gezondheid, 
en op de waarde van werkelijk functio
nerende wijkraden in de grote steden. 
,,De inspraak van de burger kan feitelijk 
en werkelijk beter gerealiseerd worden 
binnen de kleinere bestuurlijke eenheid 
dan in een grotere.”
Tenslotte meende de staatssecretaris dat 
enige herziening van het kiesstelsel nodig 
is, ter verwezenlijking van een stabiel 
bestuur in Nederland. Met name sinds 
1959 zijn vele nieuwe partijen opgeko
men en zij deden hun intrede in de 
Kamer. ,,Maar deze voortgaande verdwer- 
ging van het Nederlandse parlement moet 
ons met zorg vervullen,”  zei dr. Krui
singa.

Wie ten bepleit ook al een geheel nieuwe 
groepering, als het enige alternatief dat 
uitzicht biedt. Die groepering moet vol
gens hem onmiskenbaar vooruitstrevend 
zijn, maar ook open synthetisch en niet 
polariserend. Ook Wieten wenst over de 
grenzen van de christen-democratische 
partijen heen te kijken en pleit voor een 
contact van-meet-af-aan met mentali- 
teitsverwanten uit de PvdA en de PPR. 
Daarmee heeft Wieten in elk geval duide
lijk gemaakt wat hij zelf wil. En dat valt 
in hem te prijzen.

IETS ANDERS

Alle vier de medewerkers aan het thema
nummer van het CH-Tijdschrift trachten 
voor zichzelf de verkiezingskater zo goed 
mogelijk te verwerken. Het ligt dan voor 
de hand om voor zichzelf allerlei theo
retische modellen te construeren zoals 
het naar eigen inzicht had moeten zijn 
öf zou moeten worden.
Nu is het uitwerken van een persoonlijke 
ideaalsituatie iets anders dan de politieke 
praktijk van alle dag. Wat men zóü willen, 
is in de politiek wezenlijk iets anders, 
dan wat werkelijk gebeuren kan.
Zo is de christen-democratische samen
werking, zoals die in de ,,Achttien”  en de 
„Contactraad”  werd nagestreefd, thans 
een overleefde zaak geworden. Mellema, 
een van de initiatiefnemers tot deze ont
wikkeling, heeft in een eerder nummer 
van de Nederlander het grafschrift voor 
deze politieke conceptie geschreven. 
Bij Burgers formatie blijkt zonneklaar, 
dat de confessionelen een schij neenheid 
vormen. Twee topfiguren uit de ARP 
lieten zich door Burger lijmen. Boersma 
voegde daar de werkelijk veelzeggende 
woorden aan toe, dat hij wellicht nooit 
zo ’n typische confessioneel was geweest. 
Andriessen gaat alleen praten met de 
formateur en de CHU staat, gelukkig, 
blijkens persberichten niet te trappelen 
om de vermeende praalwagen van Burger 
op te sieren.
Maar Burger werkt waarschijnlijk wel 
als een soort katalysator.
Na het demasqué van de verkiezingen en 
de formatie-ellende die daarop is ge
volgd, lijkt het mij verstandig, naar de 
werkelijkheid terug te keren. Anders blij
ven we zweven. Bleumink en Baarda ad
verteren zichzelf als de laatste der Mohi
canen. Voor mij zijn het meer de laatste 
schutters in het vertragend gevecht na 
afloop van een verloren slag.
Als we toch naar nieuwe verhoudingen 
toewillen, is het beter de werkelijkheid 
niet uit het oog te verliezen. Die realiteit 
bestaat hieruit dat men niet van de ene 
dag op de andere partijen kan samen
voegen en het resulterende geheel een 
filosofie, of wat daar voor door mag 
gaan, kan opdringen. Daarvoor is het 
kader en in nog sterkere mate de achter
ban te veel en te sterk traditioneel zowel 
als emotioneel gebonden aan de eigen 
partij. Samenwerken is goed, nog meer 
samenwerken is beter, maar elke afge
dwongen fusie bergt in zich het gevaar 
van een nieuwe splitsing. Tenminste zolang 
het bestaande kiesstelsel niet gewijzigd 
wordt.
De werkelijkheid is voorts dat een recente 
studie van een aantal politicologen heeft 
aangetoond dat de grote meerderheid van 
de CHU en de ARP en een belangrijk deel 
van de KVP een verdere samenwerking 
van deze partijen met VVD en DS’70 
wenst.
Nu hebben de kabinetten-De Jong en 
-Biesheuvel ook op sociaal gebied eenbe- 
leid gevoerd dat de toets van de kritiek 
ruimschoots kan doorstaan.

ZINVOL

Daarom is het wellicht zinvol om tussen 
deze partijen, of althans tussen groepen 
uit deze partijen, een gesprek op gang te 
brengen, dat mogelijk zal kunnen leiden tot 
een alternatief voor een links beleid. 
Met Kaland ben ik het eens dat afspraken 
voorafgaande aan de verkiezingen voor de 
confessionele partijen bijna fataal zijn 
geworden. Maar de vraag is of de door
gaande polarisering er ons thans niet 
toe gaat dwingen. Als de krakersmethode 
van Burger slaagt, zullen de confessio
nelen die de socialistische methode af
wijzen - en dat is de overgrote meerder
heid - moeten streven naar een wat duur
zamer gentlemens-agreement met DS’70 
en de VVD.
Zo’n agreement veronderstelt een rede
lijke mate van eensgezindheid op sociaal- 
economisch terrein en een wederzijdse 
permanente bereidheid tot compromis in
zake fundamenteel ethische vraagstukken. 
Dit laatste in het besef dat in een reli
gieus en ideologisch zo geschakeerde 
samenleving als de onze geen enkele 
stroming het recht heeft om het onderste 
uit de kan te halen. Op basis van deze 
verdraagzaamheid is in het verleden ge
bleken dat het gezond verstand ook in 
uiterst netelige zaken een aanvaardbaar 
compromis te voorschijn kan toveren.

4 maart 1973 A. M. de Boo
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Zo denk ik 
er over

De redactie van ,,de Nederlander”  be
houdt zich het recht voor te lange inge
zonden stukken te bekorten.

Een nieuwe 
opstelling

(uit een discussiestuk voor de leden van de 
Kamerkring Rotterdam door T. Rade- 
maker)

GEBREK AAN DUIDELIJK 
POLITIEK MOTIEF

De C.H.U. maakt voor de tweede keer na 
de tweede wereldoorlog een moeilijke tijd 
door,
De uitslag van de 29e november heeft ons 
hier zeer nadrukkelijk bij bepaald. De 
christelijk-historische gedachte vindt 
geen ingang meer in brede kringen van 
ons volk.

Wij zullen een poging moeten doen opnieuw 
te beginnen, een poging om onszelf en 
elkaar te herkennen in onze politieke op
stelling dan wel tot de eerlijke erkenning 
komen, dat wij niet bij elkaar behoren 
en dat onze motieven, onze beginselen niet 
voldoende gelijkheid vertonen om gemeen
schappelijk politiek te bedrijven, zo opent 
het discussiestuk van T. Rademaker.

CHRISTELIJKE PARTIJ?

Willen wij in deze situatie een christelijke 
partij?
Zo ja, waarom dan concreet?
Hoe stellen wij ons dan die christelijke 
partij voor?
Eén ding moet nog maar eens opnieuw 
duidelijk worden gesteld, aldus de nota: 
Een christelijke partij is géén partij, die 
zich regelrecht baseert op de Bijbel; die 
de pretentie mag voeren in het bijzonder 
en met uitsluiting van anderen naar 
evangelische normen politiek te bedrijven. 
Met deze pretentie zou een christelijke 
partij een onwerkelijke zaak zijn. 
Rademaker vraagt zich af: welke betekenis 
zou een christelijke partij voor ons werke
lijk en wezenlijk kunnen hebben? Maar 
stelt vooraf een andere vraag: wat wil 
een politieke partij eigenlijk? Waarvoor 
komen wij eigenlijk bijeen. Wij zijn het 
erover eens dat het gaat om de inrichting 
en het bestuur van onze maatschappij, van 
onze gemeenschap, van onze stad, van ons 
gewest, van ons land, van onze wereld! 
Die willen wij toch op een bepaalde manier 
opbouwen? Wat kan daarbij concreet 
christelijk zijn? Aldus Rademaker.

KERK IN GEDING

De verkondiging en het getuigenis is een 
zaak van de Kerk; daar hebben wij even
tueel vanuit ons gemeentelidmaatschap 
deel aan. Als leden van een christelijke 
politieke partij zouden wij daarvoor bij 
de inrichting van de maatschappij ruimte 
kunnen proberen te scheppen. Dat betekent 
oog hebben voor zondagsrust, het scheppen 
van gunstige omstandigheden voor de gods
dienstoefening, het belang inzien van 
zending, kerkbouw, godsdienstonderwijs 
op openbare scholen en christelijke scho
len enz. De schrijver van de nota stelt: 
Zijn deze zaken in gevaar? Zijn zij thans 
bedreigd? Is dat bepalend voor onze poli
tieke eenheid? Wel moeten wij bedenken, 
dat de Kerk zich niet kan en mag binden 
aan één bepaalde politieke partij of aan 
één bepaalde maatschappelijke orde. Dat 
de Kerk van eigen rechte is; een eigen recht 
van zijn en getuigen heeft, niet toegekend 
door de Overheid, blijve erkend en is een 
punt van christelijke politiek, maar ons 
politiek motief is daarmee nog niet vol
doende bepaald, vindt Rademaker in de 
nota.

Een tweede punt van christelijke politiek
kan zijn, dat wij de eisen van een christe
lijke ethiek in ons politiek handelen pro
beren te verwerken. Denk aan de solidari
teit met de medemens, de bereidheid tot 
dienstvaardigheid, de menselijke gelijk
waardigheid, de betekenis van het huwelijk,

de oorspronkelijke waarde van de mens als 
individu, het rentmeesterschap van de 
eigendom,.de betekenis van het bezit. Men 
mag stellen, dat een bijbelse visie hierbij 
wel niet leidt tot een volledige blauwdruk 
van uitgesproken christelijke politiek, 
maar wel, dat deze visie leidt tot een 
geheel eigen benadering, tot een groepe
ring en bezien van de problemen vanuit 
een bijzondere invalshoek, aldus de nota.

GEEN CHRISTELIJKE PARTIJ

Zijn dit niet vooral de concrete aangrij
pingspunten van een christelijke politiek? 
En als dit zo is, past ons dan niet enige 
voorzichtigheid om te spreken van een 
christelijke politieke partij, waar rondom 
vragen van oorlog en vrede, van sociaal- 
economische ordening, van inkomensver
deling enz. een zo weinig homogene chris
telijke visie voor handen is welke tot 
concrete politieke beleidslijnen zou 
leiden?
De naoorlogse generaties zijn meer mon
diaal gaan denken, waardoor deinhoudvan 
de christelijke politieke gedachte, betrok
ken als zij in het bijzonder was op de 
vaderlandse situatie, voor deze generaties 
is verschraald. Vietnam, de derde wereld, 
het Oosterse en Westerse machtsblok, 
het racisme enz. kregen meer aandacht 
dan het christelijk karakter van onze natie, 
meent Rademaker.

Om het nog eens met andere woorden te 
zeggen: de nieuwe generatie vindt pro
blemen als Vietnam, de machteloosheid 
van de Verenigde Naties, de rechteloos
heid in de wereldrechtsorde, hetwelvaart- 
verschil tussen arme en rijke landen, 
een redelijke inkomensverdeling, het on
redelijke verschil in behandeling tussen 
ziekenfonds- en particuliere patiënten ur
genter dan het misschien wat formeel in 
stand gehouden christelijk karakter der 
natie en het scrupuleus afbakenen, wanneer 
nu wel en wanneer nu niet abortus verant
woord is. De nota stelt: Hebben zij daar 
gelijk in? En voegt daaraan toe:

Maar als zij daarin gelijk hebben, blijft 
het daarnaast zinvol ons bij de inrichting 
van onze samenleving bewust open te stel
len voor de eisen van een christelijke 
ethiek. Dat betekent geen tegenstrijdig
heid, want in de nieuwe opstelling zullen 
de maatschappelijke en wereldvraagstuk
ken direct onze aandacht moeten hebben 
en willen wij er bij het oplossen van die 
problemen opmerkzaam op zijn, dat het 
bijbels getuigenis van Gods beloften en 
geboden een bepaalde wending aan ons 
denken en handelen zou kunnen geven.

CONCLUSIE uit de nota: Gods be
loften en geboden zijn van wezenlijke 
betekenis voor mensenmaatschappij. 
Het uitgesproken christelijke in onze 
nieuwe opstelling is maar op bepaalde 
terreinen concreet aan te duiden (zon
dagsrust, huwelijk), terwijl bij vele 
andere, ook grote vraagstukken een 
dwingend evangelische stellingname 
veelal niet of niet duidelijk valt aan 
te duiden, waardoor het predikaat 
,,christelijk”  in betrekkelijke zin 
moet worden opgevat.
HET DUIDT OP ZICH DAN OOK 
GEEN VOLDOENDE DUIDELIJK 
POLITIEK MOTIEF AAN OM GE
ZAMENLIJK IN EEN POLITIEKE 
WERKPLAATS TE STAAN.

CHRISTELIJK-HISTORISCH?

Moeten wij in onze nieuwe opstelling naast 
christelijk zoals boven omschreven ons 
historisch blijven noemen?
Welke richting geeft deze toevoeging aan 
ons politieke streven? vraagt Rademaker. 
Hij meent vervolgens dat we in de nieuwe 
opstelling het woord ,,historisch”  moeten 
schrappen. De ontwikkeling van het mon
diale en Europese denken, het tanen van 
het conventionele christendom, de ont
wikkeling in het oecumenisch denken vra
gen van ons in andere contouren en vol
gens andere patronen te w'erken dan 
Hoedemaker (in ,,Noch rechts noch links, 
maar den koninklijken weg” ), zo stelt de 
schrijver van het stuk.

CONCLUSIE: Het woord christelijk- 
historisch vertolkt geen duidelijke 
nadere bepaling van ons politiek 
motief in de nieuwe opstelling. De 
aanduiding op zich wordt niet begre
pen en geeft aanleiding tot misver
stand, aldus de letterlijke tekst van 
de nota.

POLITIEK MOTIEF: SOLIDARISME

Ondertussen is het noodzakelijk, dat wij 
nader aanduiden, hoe ons politiek motief 
gericht moet zijn.
Die gerichtheid is, zo stelt Rademaker, 
niet beperkt tot twee mogelijkheden. Het 
is dwaasheid om te stellen, dat er slechts 
één keus is tussen het socialisme ener
zijds en het liberalisme anderzijds. Nog 
daargelaten dat deze keus een eenzijdige 
accentuering van het sociaal-economisch 
belang in het politieke bedrijf betekent - 
het gaat in de politiek om méér! - is deze 
keuzestelling onécht, omdat men zelfs, 
indien men alleen vanuit de sociaal- 
economische sector kiest, ook kan kiezen 
voor een solidarisme (Emil Brunner in zijn 
boek ,,Gerechtigheid” ). De gemeenschap 
heeft daarin een eigen, oorspronkelijke, 
geen afgeleide betekenis. Dat betekent 
een gerichtheid op de gemeenschap en 
daarmee een solidariteit met de mede
mens. Dat is het verschil met het libera
lisme. Maar anderzijds heeft ook de indi
vidu een eigen, oorspronkelijke waarde. De 
naar Gods beeld geschapen mens verkrijgt 
zijn persoonlijke waarde niet door de ge
meenschap. Dat is het verschil met het 
socialisme. En daarmee is een zienswijze 
gegeven, die staat tussen socialisme en 
liberalisme en waardoor men de maat
schappelijke verhoudingen wezenlijk an
ders benadert.

Indien wij ons voorts keren tegen de revo
lutie (niet zoals Groen van Prinstererbe- 
,doelde), tegen de terreur en de dictatuur 
en ons uitspreken vóór het open democra
tisch overleg; indien wij zonder de berus
ting bij voorbaat in het goede verleden, 
maar met het onbelemmerde zoeklicht van 
het evangelie speuren naar de problemen 
die onze nadere aandacht vragen, wie zou 
dan nog het recht mogen hebben ons van 
onduidelijkheid te betichten? Aldus de nota.

De discussienota besluit met:
„Hebben wij ons dan in onze nieuwe opstel
ling wederom op onze beurt schuldig ge
maakt aan over-accentuering door kerk en 
evangelie een plaats te geven,bij onze 
politieke positiebepaling? Neen, want wij 
willen en kunnen niet zijn een christelijke 
partij, zoals ik boven 'uiteenzette; wij 
willen en kunnen zijn een partij, die oog 
heeft voor Evangelie, Kerk en Wereld; die 
Chris telijk-sociaal of christelijk-solidair 
wil zijn; die voor een eigen uitgangspunt 
t.a.v. de sociaal-economische problema
tiek gekozen heeft, naast die van socia
lisme en liberalisme. Een dergelijke op
stelling kan ons ervoor behoeden ten prooi 
te vallen aan het materialisme, waartoe 
juist partijen, die zich alleen richten op 
een sociaal-economisch uitgangspunt 
vlugger de kans lopen.”
,,Met een dergelijke nieuwe opstelling kun
nen wij met vertrouwen de toekomst tege
moet gaan. Laten wij deze opstelling met 
kracht bepleiten, ook al zouden wij nog 
meer zetels verliezen. Want niet hetpoli- 
üek gewin, maar de eerlijkheid en zuiver
heid van onze politieke opstelling - wel
licht samen met anderen - zal ons uiteinde
lijk de meeste voldoening en zegen geven,”  
aldus T. Rademaker in diens discussienota 
voor de Kamerkring Rotterdam.

v. D.

De Gelderse 
commissaris
benoeming
Hoe snel de politieke ontwikkeling in ons 
iand is, bewijst wel het commentaar van 
de heer A. B(untsma), redacteur van 
,,De Nederlander” , in ons blad van vrij
dag 2 maart jl. De heer Buntsma redeneert 
nog door op de inmiddels door de Gelderse 
staten verlaten lijn, dat landelijk uitge
maakt moet worden hoe de commissa
riaten der koningin politiek verdeeld moe
ten worden. Daarentegen hebben de Gel
derse staten - geen van de tien fracties 
uitgezonderd - thans gesteld, dat de be
noeming van een commissaris geen zaak 
tussen de kroon en de kamers is, maar 
tussen de kroon en de staten.
Eenmaal van de laatste opvatting uit
gaande, heeft de CH-fractie der Gelderse 
staten gesteld, dat dan ook niet het lan
delijk politieke beeld als uitgangspunt 
moet worden genomen, maar het provin
ciale.

Volgens het landelijk politiek beeld zou 
thans in Gelderland een tot de VVD be
horende commissaris benoemd moeten 
worden. Voor zo ver de Gelderse staten 
daarmee akkoord zouden kunnen gaan, 
wordt in ieder geval een inspraak gewenst 
die verder gaat dan het opstellen van 
een lijstje met wensen omtrent de kan
didaat. De minister (van binnenlandse 
zaken) is gevraagd de namen van de 
sollicitanten bekend te maken. De mi
nister wilde (nog) niet zo ver gaan, 
ook ai omdat de sollicitanten hiervan te 
voren op de hoogte hadden moeten zijn. 
Wel heeft de minister toegezegd een be
sloten statenvergadering - woensdag 14 
maart a.s. - bij te wonen, waarop over 
de benoeming gesproken kan worden. On
getwijfeld zullen de staten dit gesprek 
op personen toespitsen.

Niet alleen de CH-fractie heeft een kan
didaat gesteld - onze Unie-voorzitter 
gedeputeerde mr. O. W. A. baron van 
Verschuer -, ook de Gelderse PvdA- 
fractie, namelijk gedeputeerde drs. A. R. 
Vermeer.
Het gaat er nu om, dat de nieuwe koers 
niet slechts met de lippen beleden wordt, 
maar metterdaad gestalte krijgt. Daarbij 
is niet in de eerste plaats een CH- 
kandidaat of PvdA-kandidaat of welke 
kandidaat dan ook inzet, maar wel het 
feit, dat Gelderland de eerste provincie 
moet worden waarbij de kamers zich 
afzijdig houden als het om de benoeming 
van een commissaris gaat en waar de 
kroon de staten gehoord - en het liefst 
nog gelezor: do voordracht der staten - tot 
benoeming van de commissaris overgaat.

En dat is dan niet een kandidaat, die 
landelijk past, maar die provinciaal past. 
Jammer, dat de heer Buntsma zich eerst 
niet tot de Geiderse CH-fractie heeft ge
richt, er nog van afgezien, dat hij in 
een uitvoerig artikel in ons blad van 
16 februari er alles over had kunnen 
lezen.

D. Rebel

Minister
Udink:
VEILIGER
WOONWIJKEN

Drs. B. J. Udink

Minister Udink heeft besloten een ambte
lijke werkgroep in te stellen waarin ver
tegenwoordigers zitting zullen hebben van 
de ministers van Verkeer en Waterstaat 
en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening. Deze werkgroep gaat richtlijnen 
opstellen waaraan de stedebouvkundige 
opzet van nieuwe of te saneren woonwi jken 
uit een oogpunt van verkeersveilirheid 
dient te voldoen.

Verro!
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Deze richtlijnen kunnen gehanteerd worden 
bij het opstellen van bestemmingsplannen. 
De minister wil nagaan of het mogelijk 
is bijdragen te geven voor uitvoering van 
door de gemeenten aan de hand van de 
richtlijnen gemaakte verkeersveiligheids- 
plannen. Deze laatste kunnen met name 
betrekking hebben op de aanleg van aparte 
en dus veiliger (brom-) fietsroutes door 
de steden.
Minister Udink wil ook meebetalen, aan 
een aantal experimenten die tot doel 
hebben de veiligheid van de weggebruiker 
te vergroten door het scheppen van auto
vrije en auto-arme zones in bestaande 
woonwijken.

Komende

vergaderingen
- De kamerkring Haarlem van de CHU 
houdt op vrijdagavond 23 maart een ver
gadering in hotel „De Beurs”  te Hoofd
dorp. Op de agenda staat ondermeer een 
bespreking over de op zaterdag 14 april 
te Hoorn (in de Parkschouwburg) te hou
den provinciedag van KVP, ARP en CHU. 
Voorts zullen de aanwezigen opdekamer- 
kringvergadering de politieke situatie be
spreken.
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Drs. A. D. W. Tilanus

Unieraad heeft 
vertrouwen 
in Tilanus

De Unieraad werd geopend door voorzit
ter Van Verschuer welke namens het 
bestuur een nota aanbood welke de leden 
van de Unieraad reeds als strikt ver
trouwelijk per post hadden ontvangen. 
Het vertrouwelijke karakter van de nota 
is zolang van kracht tot de kiesvereni
gingen hem hebben ontvangen.

De nota, zo stelde voorzitter Van Ver
schuer, bedoelt een handleiding te zijn 
bij een standpuntbepaling voor de nota 
van de Contactraad welke in 1972 door 
vertegenwoordigers van ARP, KVP en 
CHU werd opgesteld. Debestuursnotamag 
ook niet los van de nota van de Contact
raad worden gezien. Het tijdstip van ver
zenden (publikatie via leden-Kontaktblad) 
is afhankelijk van het verloop van de 
kabinetsformatie.
De unievoorzrtter gaf de unieraad en
kele aanwijzingen voor de besprekin
gen van de nota en hij meende dat de 
discussies (ook in de kiesverenigingen 
volgend op deze bespreking) geënt moes
ten zijn op:

- het uitgangspunt van de christen-de- 
mocratische partij;

- de politieke filosofie die daarop is 
geënt;

- de wervingskracht van christen
democratische partijen.

Als wij als CHU werkelijk vanuit onze 
verantwoordelijkheid tegenover God wil
len werken en leven, dat moet ons ant
woord ook iets van die durf, dat ver
trouwen hebben, dat ons in het verle
den bijeenbracht en ons nu weer mid

den in het volk kan laten uiteaan als 
zoutend zout, aldus mr. Van Verschuer. 
De voorzitter betreurde tenslotte dat, 
ondanks het feit van de beslotenheid toch 
in kranten een verslag had gestaan van 
de vorige vergadering van de Unieraad.

KABINETSFORMATIE

Tijdens de vergadering van de Unieraad 
ging de kabinetsformatie gewoon door: 
Burger had een gesprek met Andriessen, 
waarnaar de vergadering toch wel nieuws
gierig was . . .  Fractieleider Tilanus gaf 
een glasheldere analyse van de situatie 
en vroeg om de nodige ruimte voor de 
verantwoordelijkheid van de fractie en 
hemzelf bij de standpuntbepaling in de 
formatiebesprekingen. Een aantal spre
kers vond het woord na Tilanus, waar
onder ook drs. B. J. Udink.
Udink noemde nog eens de verschillen 
tussen de progressieve drie en de con
fessionele drie inzake het buitenlands be
leid, de inflatiebestrijding en de abor
tuskwestie, welke overigens in de ,,ijs 
kast”  staat. Udink stelde geen zodanig 
kabinet te wensen dat Den Uyl regeert 
met een 6 of 7 confessionele gijze
laars. Hij waarschuwde voor de polari- 
satiebacil: laat die niet overslaan uit het 
kamp van Den Uyl op ons. 
Fractievoorzitter van de CHU-Eerste Ka
merfractie, prof. dr. J". W. van Hulst, 
noemde de huidige formatie een test
case voor de christen-democratische sa
menwerking. Tilanus heeft vertrouwen in 
de samenwerking. Hij stelde de afgelo-

Formatie-Burger is ook 
beslissend voor 
Christen-democratische 
samenwerking
Kabinetsformateur Burger heeft, na eerst 
de ARP-fractie in het nauw te hebben 
gebracht door de heren Boersma en De 
Gaay Fortman Sr. alskandidaat-ministers 
voor een door hem te formeren kabinet 
aan te trekken, thans zijn pijlen op de 
CHU gericht.
In een brief, die uitermate scherp en 
onbillijk is jegens de Unie schrijft de 
formateur - zonder ook maar eenmaal 
met Tilanus te hebben gesproken - de 
CHU af. Waarom is aan deze brief niet 
een gesprek tussen Burger en Tilanus 
vooraf gegaan? Bovendien wist Burger 
toch van Aantjes en Andriessen dat zij 
de CHU niet wensen los te laten?
De CHU-fractie heeft - na overleg met 
de Eerste-Kamerfractie en het bestuur - 
op deze brief waardig gereageerd. Het 
verheugt ons dat de CHU zich niet door 
de barse toon van Burger beeft laten 
afschrikken maar opnieuw haar bereid
heid tot overleg met de formateur heeft 
geformuleerd.
Dit moet de formateur toch wel tot de 
conclusie brengen dat hij de intenties 
van de CHU verkeerd beoordeeld heeft.

Het is vooral verheugend dat de CHU- 
fractie - evenals KVP en ARP - zich 
niet door Burger hebben laten verleiden 
om de christen-democratische samen
werking los te laten. Met de belangrijke 
vergadering van 19 mei a.s. voor de deur 
zou dit een catastrofale ontwikkeling zijn. 
Wij hopen en vertrouwen dat de fracties 
van KVP, ARP en CHU alles zullen doen 
om in deze formatie bij elkaar te blijven. 
In dit opzicht is deze formatie een test
case voor de christen-democratische sa
menwerking.
Wij beseffen dat het voor de formateur 
uiterst moeilijk is om zes partijen bij 
elkaar te brengen. Van elke partij zullen 
daarbij concessies gevraagd worden. Het 
zou echter onjuist en onrechtvaardig zijn 
wanneer de CHU hiervoor het gelag zou 
moeten betalen. Want juist de CHU heeft 
zich steeds tot constructief overleg, in 
’ s lands belang, bereid getoond; ook in 
de formatie-Burger.
Wij wensen onze Tweede-Kamerfractie 
en in het bijzonder fractieleider Tilanus, 
in de komende dagen veel wijsheid toe.

Mr. O. W. A. baron van Verschuer

pen periode als voorbeeld, waar steeds 
meer samenwerking tussen de drie frac
ties was gegroeid. Hij achtte het eveneens 
ondenkbaar dat de samenwerking doorgaat 
als er niet 3, maar slechts 2 confessio
nelen in de regering gaan. De opzet bij 
de kabinetsformatie voor de CHU was 
niet het herstellen van de oude coalitie, 
maar het vormen van een meerderheids- 
kabinet. CHU had niet gekozen vooraf 
voor socialisten met hun aanhang of VVD. 
Eén ding moest wel gegarandeerd, n.1. 
de volwaardige inbreng, ook van de CHU. 
Tilanus maakte zich niet bang, de beide 
andere christen-democratische leiders 
hebben hetzelfde standpunt, deelde hij 
mede.

DUALISME

De start van Burger was niet duidelijk, 
stelde Tilanus. Eerst een minderheidska
binet van de linkse drie, dat de anderen 
zouden moeten ,,gedogen” , daarna werkte 
hij toe naar een extra-parlementair kabi
net of eigenlijk een super-extra-oarle-

mentair kabinet, stelde Tilanus vast, door
dat hij buiten de A.R.-fractieleider om 
Boersma en De Gaay Sr. had gevraagd. Het 
gaat om de definitie van extra-parlemen- 
tair. De linkse drie zijn aan hun program 
gebonden, zouden de confessionelen dat 
dan niet zijn? Bij een echt extra-parle- 
mentair kabinet geldt alles in gelijke 
mate voor allen.

MEEDOEN OF GEDOGEN?

Gedogen alleen als we niet meedoen, doen 
we méé, dan moet er tenminste één 
minister of twee in zitten uit de CHU. 
Zelf zullen we ons niet afhaken, want dan 
zetten we de christen-democratische sa
menwerking op de tocht. Maken anderen 
ons af, dan ligt de schuld voor het falen 
van de confessionele samenwerking bij die 
anderen. Niet alleen met staatssecreta
rissen meedoen, want die zitten ten
slotte niet in het eigenlijke kabinet.
Van Hulst voegde aan Tilanus toe, even
eens vertrouwen te hebben. Wat gebeurt 
er als er van de drie christen-demo
cratische partijen twee meedoen en de 
CHU niet? Dan zit de CHU niet in de re
gering, maar zij kan dan ook nooit op
positie voeren. Van Verschuer besloot 
dit gedeelte van de bijeenkomst met het 
uitspreken namens de Unieraad van het 
volste vertrouwen in Tilanus handelen 
bij deze kabinetsformatie.

DE BESTUURSNOTA

De ,,notitie van het bestuur CHU naar 
aanleiding van de nota van de Contact
raad”  werd besproken. Besloten werd de 
nota naar de kiesverenigingen te doen 
zenden ter discussie, om de uiteinde
lijke besluitvorming op 19 mei, wan
neer CHU en ook ARP en KVP op deze 
dag, voor te bereiden.
Een flink aantal sprekers, welke zich 
heel goed in de nota kon vinden, zoals

Zie verder pagina 2
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HOOFDPUNTEN GEÏNTEGREERD 
VERKEERS- EN VERVOERSBELEID

Drs. B. J. Udink

De christelijk-historische minis
ter van verkeer en waterstaat, drs. 
B. J. Udink, heeft vorige week in 
de Tweede Kamer een geïntegreerd 
verkeers- en vervoerbeleid gepre
senteerd. Enkele hoofdpunten van dat 
beleid zijn:

1. Er dient een integratie plaats te 
vinden tussen verkeers- enver- 
voersstelsels en de ruimtelijke 
struktuur. Bij het ontwerpen 
van ruimtelijke plannen dient 
dus rekening te worden gehou
den met de bestaande en in 
voorbereiding zijnde verkeers- 
en vervoersinfrastruktuur; bij 
het ontwerpen van verkeers- 
en vervoersinfrastruktuur dient 
rekening te worden gehouden 
met de ruimtelijke conceptie.

2. De beslissingen m.b.t. de ver
keers- en vervoersvoorzienin
gen worden genomen in één 
beleidskader en gebaseerd op 
één geheel van doelstellingen, 
welke zijn gericht op eèn maat
schappelijk optimale afwikke
ling van het verkeer en ver
voer.

3. In bepaalde delen van het land 
welke sterk onder verkeers- 
congestie te lijden hebben, zul
len een selectief autogebruik en 
bevordering van het openbaar 
vervoer uitgangspunten van. het 
beleid zijn.

4. In die delen van het land waar

een substitutie van het gebruik 
van de auto door het openbaar 
vervoer dient te worden bevor
derd zal het beleid t.a.v. de ta
rieven voor het openbaar ver
voer en t.a.v. het belasten van 
de auto op dit doeleinde worden 
gericht.

5. Geleidelijke invoering van een 
gedifferentieerd stelsel van 
heffingen voor het weggebruik 
door stilstaande voertuigen. 
Nader onderzoek naar de mo
gelijkheden van een gedifferen
tieerd stelsel van heffingen voor 
het weggebruik door rijdende 
voertuigen. Bevordering van de 
totstandkoming van autovrije 
zones in bepaalde delen van bin
nensteden.

6. Uit maatschappelijk oogpunt 
noodzakelijk geoordeelde open
bare vervoervoorzieningendie-, 
nen te worden gehandhaafd c.q. 
tot stand gebracht.

7. In het kader van de uitvoering 
van het .Rijkswegenplan 1968 
zal prioriteit worden gegeven 
aan verbreding van sterk be
laste wegen in het westen, de 
ontsluiting van de grootschalige 
woningbouwprojecten en de ver
korting van de afstand tussen 
het westen en de regio’s.

8. Het openbaar vervoer in zijn 
onderscheidene verschijnings
vormen - bus, tram, metro en 
trein - dient zich aan het pu
bliek als een eenheid te pre
senteren. Een tarief- en bil
jettenintegratie is daartoe 
noodzakelijk.

9. Voor het streekvervoer zal een 
stelsel van normen worden ont
wikkeld waardoor voor het vast
stellen van het voorzienings- 
niveau gelijke uitgangspunten 
zullen gelden.

10. In de grote stedelijke agglo
meraties wordt een integratie 
van de verkeers- en vervoers
voorzieningen nagestreefd.

11. Verhoging van de veiligheid bij 
de verkeersafwikkeling dient tot 
stand te worden gebracht.

12. Een goede coördinatie naar 
plaats en tijd van uitvoering 
van de door het Rijk aan te leg
gen verkeers- en vervoersver- 
bindingen met de secundaire 
en stedelijke wegenplannen 
dient te worden verzekerd.

Dit jaar beslissing snelheids- limieten 

(auto)wegen

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstmmentenfabriek

Telefoon 05130-22652

Brochure „Een eigen 

huis, ook voor u ?”

In verband met de wijziging van de sub
sidieregelingen voor de woningbouw per 
1 januari jl. is een herdruk verschenen 
van de brochure ,,Een eigen huis, ook 
voor U?” .
In deze, door het Ministerie van Volks
huisvesting en Ruimtelijke Ordening uit
gegeven, brochure wordt de subsidie
regeling voor eigen-woningen op voor 
ieder bevattelijke wijze toegelicht. De 
brochure is gratis verkrijgbaar bij de 
gemeentesecretarieën en bij de centrale 
afdeling voorlichting van het ministerie 
van volkshuisvesting en ruimtelijke o r 
dening, Van Alkemadelaan 85, Den Haag, 
telefoon 070-264201.

In de loop van dit jaar wordt beslist 
welke maximum-snelheid als bovengrens 
zal gaan heersen op wegen buiten de 
bebouwde kom, die geen autosnelwegen 
zijn. Aldus heeft de christelijk-historische 
minister van verkeer en waterstaat, drs.
B. J. Udink, vorige week meegedeeld 
tijdens het kamerdebat over de begroting 
van zijn departement.

Natuurlijk zal een dergelijke algemene 
maximum-snelheid niet overal en altijd 
kunnen gelden. Op de plaatsen waar dat 
noodzakelijk wordt geacht, zullen daarom 
afwijkende snelheidslimieten worden aan
gegeven. Deze afwijkende limieten kunnf 
zowel onder, als incidenteel boven de al
gemene maximum-snelheid liggen. Ont
breken echter op niet-autosnelwegen de 
borden met afwijkende snelheidslimieten, 
dan geldt de algemene mavimum-snelheid 
die door de minister is vastgesteld. Dit 
voornemen van de bewindsman is geba
seerd op een onderzoek van de Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeers
veiligheid, dat in 1971 werd afgesloten. 
Tijdens dit onderzoek bestudeerde men 
onder meer de mogelijkheid een algemeen 
geldende maximum-snelheid voor niet- 
autosnehvegen vast te stellen. De over- 
heidswerkgroep, die de studie van de 
SWOV destijds begeleidde, kwam echter tot 
de conclusie, dat men nog over onvoldoende 
gegevens beschikte om op dit punt tot 
een besluit te kunnen komen. Onder meer 
zou eerst een categorie-indeling van de 
niet-autosnelwegen nodig zijn.

EERSTE

De realisering van deze indeling, waar
mee Nederland overigens als eerste land 
binnen Europa bezig is, zal echter nog 
wel enige tijd vergen. De minister van 
verkeer en waterstaat is nu van mening, 
dat - vooruitlopend op de totstandkoming
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dat dan heet. Als wenselijkheid kwam 
naar voren: nog duidelijker formuleren 
en accentueren dat de federatie (ondanks 
juridische bezwaren, maar die zijn er om 
overwonnen te worden) een tussensta
tion is voor een nieuwe partij. Ook vroeg 
men zich af, waarom kon de nota niet 
korter? De Geer antwoordde namens de 
drie, opstellers (hijzelf. Van der Mei 
en Beerekamp) dat het echt niet korter 
kon en dat het samenstellen van een 
nota niet eenvoudig is. Op 19 maart ko
men de drie confessionele partijbestu
ren bijeen om over deze CHU-notitie te 
praten en de redactionele opmerkingen 
worden dan nog bijgewerkt.
De nota wordt afgedrukt in het eerstvol
gende ledencontactblad, dat op 29 maart 
zal verschijnen.

De conclusies geven een aanwijzing voor 
de nieuwe christen-democratische par
tij. Wij citeren de laatste alinea’s van de 
nota.
- Er behoort, na de principe-uitspraak 

van de Algemene Vergadering op 19 
mei a.s., op korte termijn een ge
meenschappelijk bestuursorgaan te 
worden opgericht.

- Tevens dient er - ongeacht de verdere 
organisatorische vormgeving - naar 
gestreefd te worden, bij de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer een gemeen
schappelijke lijst en dus een gemeen
schappelijke fractie te vormen. 
Voortuitlopend op de totstandkoming van 
een nieuwe partij kan desgewenst een 
federatief verband worden gevormd. 
Voorts moet dan worden nagegaan op 
welke wijze aan personen die zich 
niet bij ARP, CHU of KVP aansluitende 
mogelijkheid kan worden geboden tot 
dit federatief verband toe te treden.

- Als overgang naar de ene, nieuwe chris
ten-democratische partij, die er zal 
moeten komen, lijkt deze vorm aan
vaardbaar.

Tenslotte wordt voorgesteld in de alge
mene vergadering op 19 mei 1973 het vol
gende te besluiten:
De CHU wil, op basis van de nota van de 
Contactraad, zoals geïnterpreteerd in de 
Beleidsnota van het bestuur, zich richten 
op de vorming van een christen-demo
cratische partij.
De CHU is van mening dat zonodig vor
ming van een federatief verband, op kor
te termijn, een aanvaardbare weg daartoe 
kan zijn.

Van Dijk.

van deze categorie-indeling - alvast een 
algemeen geldende maximum-snelheid 
voor niet-autosnelwegen kan worden vast
gesteld. De hoogte van dit maximum 
wordt bepaald aan de hand van een groot 
aantal snelheids- en intensiteitsmetingen 
op een groep hoofdwegen. De maatregel 
die de minister wil nemen past volkomen 
in het pakket van maatregelen, dat men 
- met het oog op de verkeersveiligheid - 
op ons wegennet wil invoeren.
Naast een algemeen geldende maximum
snelheid voor niet-autosnelwegen buiten 
de bebouwde kom, is er ook het probleem 
van de minimum-snelheid voor autosnel
wegen. De minister wil deze minimum- 
snelheid vaststellen op 70km/uur.
De mogelijkheid om een minimum-snel
heid vast te stellen, vereist een wijziging 
van de Wegenverkeerswet. Een voorstel 
tot wetswijziging is reeds enige tijd ge
leden bij de Kamers ingediend, samen 
met een voorstel tot een tweede wets
wijziging, die de bestrijding van over
matig alcoholgebruik in het verkeer mo
gelijk moet maken.
Naar verwachting zal in de loop van 
1974 de minimum-snelheid van 70km/uur 
voor onze autosnelwegen van kracht kun
nen worden.

Kamerleden vragen, 

bewinds

lieden antwoorden
Bij het komend regeringsjubileum van 
koningin Juliana in september aanstaande 
wordt één bijzondere postzegel van 35 
cent uitgegeven. Deze zegel krijgt een 
afwijkend formaat.
Aldus heeft staatssecretaris dr. R. J. H. 
Kruisinga van verkeer en waterstaat, 
belast met PTT-zaken, geantwoord op 
schriftelijke vragen van het christelijk- 
historische Tweede-Kamerlid T. Tolman.

Het kamerlid had gevraagd, nadat PTT 
mededelingen had gedaan over de uitgifte 
van een bijzondere postzegel ter gelegen
heid van het zilveren jubileum, waarom 
volstaan werd met één zegel. Hij had 
liever gezien, dat een volledige serie 
zou worden uitgegeven.

,,Met de uitgifte van bijzondere postzegels 
wordt in het algemeen beoogd een bepaalde 
gebeurtenis of doelstelling te ondersteu
nen, die de algemene aandacht van het 
publiek heeft,”  aldus de staatssecretaris 
in zijn antwoord. ,,De mate waarin een 
zegelemissie aan dit doel beantwoordt 
is niet af te leiden uit het aantal verschil
lende zegels dat wordt uitgegeven, maar 
uit de aantallen zegels die in feite onder 
het publiek worden gebracht.”
In zijn antwoord herinnerde dr. Krui
singa aan de bijzondere zegels, welke bij 
het regeringsjubileum van koningin Wil- 
helmina en de inhuldiging van koningin 
Juliana werden uitgegeven. Het waren 
telkens emissies van twee zegels.
,,Omdat in de huidige situatie een tweede 
waarde naast die, welke dient voor een 
binnenlindse brief tot en met 20 gram 
(tevens te gebruiken in het verkeer met 
een beperkt aantal Europese landen) 
slechts een naar verhouding beperkt aan
tal zegels extra in omloop zou brengen, 
wordt de uitgifte van de bijzondere zegel 
ter gelegenheid van het komend jubileum 
beperkt tot één zegel,”  aldus de be
windsman.

INVOER UIT JAPAN

Het christelijk-historische Tweede- 
Kamerlid drs. D. F. van der Mei heeft 
met collega’s van de fracties van KVP en 
ARP schriftelijke vragen gesteld aan de 
ministers Langman van economische za
ken en Boèrsma van sociale zaken over 
de berichten inzake overstelpende invoer 
uit Japan van radio’s, televisietoestellen 
en andere elektronische apparatuur.
De Kamerleden willen weten, of het waar 
is dat bij Philips ontslag dreigt voor
5.000 man als gevolg van deze invoer. 
Is het waar, zo wordt gevraagd, dat 
Japan gedreigd heeft Rotterdam te laten 
vallen als distributiecentrum voor 
Europa?
De vragenstellers vragen geïnformeerd 
te worden over de gevolgen voor de werk
gelegenheid en over de meest recente 
stand van zaken met betrekking tot de 
onderhandelingen met Japan over verdere 
beperking van de invoer uit dat land.

H. L.
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CHU op bruuske wijze 
buitenspel gezet

„De CHU is op bruuske wijze buiten
spel gezet” . Deze uitspraak van de anti
revolutionaire Tweede-Kamerfractie is 
wel een van de opmerkelijkste, die maan
dagavond gedaan werden nadat bekend 
was geworden hoe kabinetsformateur mr.
J. A. W. Burger zich opstelt tegenover 
de CHU. „E r kan geen sprake zijn van 
deelname van de CHU aan het door mij te 
vormen kabinet” , aldus mr. Burger maan
dagavond jongstleden.
Mr. Burger deed zijn uitspraak in een 
lange brief, welke hij zond aan de frac
tievoorzitters mr. F. H. J. J. Andries- 
sen (KVP) en mr. W. Aantjes (ARP). 
Hij reageerde daarmee op de suggesties, 
die de beide fractievoorzitters deden tij
dens gesprekken, die zij de vorige week 
met mr. Burger voerde. Eén van de 
suggesties was ook de CHU te betrek
ken bij het te vormen kabinet.
De kabinetsformateur reageerde als volgt 
op die suggestie, nadat hij geschreven had, 
dat zij hem veel hoofdbrekens heeft be
zorgd. ,,Het is een punt, dat mogelijk 
beslissend is voor het resultaat van mijn 
formatie-arbeid, te weten de al of niet 
deelname aan het kabinet door de Chris- 
telijk-Historische Unie” , aldus mr. Bur
ger. De brief vervolgde letterlijk: ,,Mijn 
antwoord daarop luidt negatief en is dat 
in toenemende mate geworden” .
Mr. Burger gaf een omstandige uiteen
zetting van zijn inzichten. Maar alvo
rens daartoe over te gaan verzocht hij de 
heren Andriessen en Aantjes aan zijn des
betreffende overwegingen dezelfde inten
sieve aandacht te willen schenken, die hij 
aan hun wensen in dit en menig ander 
opzicht heeft gegeven. De formateur ver
volgde daarna:

STANDPUNT MR. BURGER.

,,De CHU is een politieke groepering, 
die zich verhoudingsgewijze weinig na
drukkelijk tot de publieke opinie richt. 
Juist deze groepering heeft zich ter zake 
van de formatie van een progressief 
kabinet, met hardnekkigheid in de pu
bliciteit geweerd. Ik heb een communiqué
d.d. 27 februari j.1. ontvangen, waarin 
de CH-Tweede Kamerfractie zich afke
riger dan wie Uwer ook, tegen mijn for- 
matiepoging heeft opgesteld. Daarna heeft 
de CHU geheel overbodig deze uitspraak 
bij communiqué d.d. 1 maart j.1. beves
tigd in samenhang met de Eerste Ka
merfractie van de CHU. Vervolgens heeft 
de CHU deze uitspraken blijkens een com
muniqué d.d. 6 maart j.1. doen bevestigen 
door het bestuur der CHU. En tenslotte 
heeft de CH Unieraad d.d. 10 dezer - een 
tijdstip waarop toch het slagen mijner 
formatiepoging niet geheel uitgeslo
ten mocht worden geacht - nogmaals dat 
zelfde hardnekkig negatieve standpunt - 
eveneens unaniem - bevestigd en uitgedra
gen. De CHU heeft niets nagelaten om te 
etaleren het door mij beoogde kabinet 
bepaaldelijk niet te willen. Ik moet u de 
vraag stellen of onder die omstandighe
den met goed fatsoen van een formateur 
gevergd kan worden een dergelijke groe
pering in zijn formatie te betrekken?* Ja 
ik ga verder, kan met goed fatsoen van de 
CHU verlangd worden, al zijn nadruk
kelijke uitspraken te vergeten en com
pleet van standpunt te veranderen? Kan 
voorts van een CHU-lid gevraagd worden- 
nota bene met sanctie van zijn fractie
voorzitter! - tot het voorgenomen kabinet 
toe te treden? Het zou alles zo onoprecht 
zijn - en ik verzeker u met spijt - dat ik 
dat niet kan opbrengen.
Waar zou de duidelijkheid blijven, waar 
het Nederlandse volk in de politiek om 
vraagt, wanneer ik door een notoir on
willig blok aan het been, het beeld van 
het te creeren progressieve kabinet aldus 
zou vervagen? Ik weet, dat in onze poli
tieke verhoudingen nuanceringen onver
mijdelijk zijn, in en tussen de partijen; 
maar ergens is er een grens, die niet over
schreden behoort te worden. Welnu, die 
is hier bereikt.
Ik ken maar al te goed de respectabele 
overwegingen, die u ten deze hebben ge
leid. Het gaat u om de demonstratie van 
de christen-democratische eenheid, het 
gaat u om de verbrokkeling der christe
lijke politieke groeperingen in te perken, 
het gaat u om het vormen van een poli
tieke middengroepering. Ik ben met u 
van mening, dat deze doeleinden nuttig 
en wenselijk zijn. Er is geen sprake van 
dat ik dit streven hoe dan ook afbreuk 
zou willen doen. Ook is het niet aan

mi] om van enige scepsis, gegeven ons 
kiesstelsel, ten aanzien van de duurzaam
heid van uw streven blijk te geven zelfs 
als het zou slagen. Desgewenst zou ik 
daaromtrent aan de ervaringen opgedaan 
bij de toenmalige overkoepelende opzet 
van de Partij van de Arbeid, enige ar
gumentatie kunnen ontlenen. Maar be
schouwingen van dien aard zijn i.c. niet 
aan de orde. Wel vraag ik: moet uw 
streven in deze concrete situatie en in 
de beoogde vorm tot uitdrukking wor
den gebracht. Niets belet u het mogelijke 
te doen om uw respectabele doeleinden 
na te streven en zo mogelijk te verwer
kelijken. Maar dan niet in de onwaar
achtige vorm van een geforceerd entree 
tot een kabinet, waarin de desbetreffende 
groepering thans niet past.
Ik voeg er nog feitelijk aan toe, dat door 
toetreding van de CHU - waar mij niet 
gebleken is, dat u bereid zijt daarvoor 
een zetel af te staan - mijn tien - zes 
schema zou worden doorbroken. Het zou 
mij de nodige praktische en politieke pro
blemen bezorgen, maar daar wil ik u 
niet in betrekken. Ik heb dat schema, aan 
de hand van uitlatingen van de heer 
Andriessen en de heer den Uyl, gefor
ceerd in mijn communiqué inzake de heer 
Boersma. Ik was mij bewust, dat het 
pijn gaf bij de progressievee en alles
behalve tevredenheid wekte bij de chris- 
ten-democraten. Maar dergelijke ingre
pen zijn noodzakelijk wil er überhaupt 
een kabinet komen dat althans in enigerlei 
relatie staat tot de uitslag van de ver
kiezingen. ’t Was een van de weinige 
punten, die ik vanuit een patstelling kon 
forceren. En bovendien: hoe kort is het 
niet geleden, dat het aantal ministers 
van veertien op zestien werd gebracht. 
Zou dat nu weer moeten groeien tot 
achttien? Weinig fracties kennen die om
vang. Eiï hoe lang moeten ze soms niet 
vergaderen om tot besluitvorming te kun
nen komen. Met een dergelijke groei 
van het ministerstal is het landsbelang 
niet gediend. Kortom, in het licht van 
een ontbrekend alternatief, heb ik daar, 
waar het mij politiek mogelijk was, uw 
bedoelingen gehonoreerd. Want ik ben mij 
maar al te zeer bewust, hoezeer voor een 
progressief kabinet uw gedogen noodza
kelijk is. Maar deze stap kan ik niet doen” .

DE FRACTIES.

Tot zover de uiteenzettingen van mr. 
Burger over de redenen, waarom hij 
de CHU buitenspel zette. In zijn brief 
haalde de formateur enkele uitspraken 
van CHU-zijde aan. In de eerste plaats 
noemde hij een communiqué van 27 fe
bruari van de CHU-Tweede-Kamerfrac- 
tie. Over de uitspraak van de fractie 
op die dag meldde het ANP het volgende: 
,,Drs. Tilanus heeft verklaard, dat hij 
geestverwanten met klem zal ontraden in 
een kabinet- Den Uyl zitting te nemen. 
De CHU-fractie blijft van oordeel dat 
tijdens de formatie van de heer Burger - 
wiens methode haar in velerlei opzicht 
weinig aanspreekt - op geen enkele wijze 
duidelijk is geworden dat bij de opstel
ling van een programma voor een kabinet- 
Den Uyl de programmatische verlangens 
van de drie christen-democratische frac
ties een gelijkwaardige behandeling heb
ben gekregen” . Voorts meldde het ANP: 
,,Drs. Tilanus zei verder: er bestaat 
dan ook op dit moment nog geen begin 
van overeenstemming over een aanvaard
baar programma. Over de door de for
mateur genoemde getalsverhouding van 
10-6 is evenmin enige afspraak gemaakt, 
laat staan overeenstemming bereikt. De 
CHU-fractie zal een kabinet als door de 
formateur wordt nagestreefd niet gedogen, 
zo herhaalde drs. Tilanus” .
Op donderdagavond 1 maart vergaderden 
de fracties van de CHU uit de Eerste en 
Tweede Kamer gezamenlijk. Na afloop van 
de gezamenlijke vergadering werd mee
gedeeld, dat de beide fracties zich una
niem geschaard hebben achter het tot nu 
toe door drs. Tilanus gevoerde beleid 
bij de kabinetsformatie. De fracties staan 
achter de opvatting, dat de heer Tilanus 
geestverwanten met klem dient te ont
raden zitting te nemen in een kabinet 
als de heer Burger nu nastreeft. De 
mededeling vervolgde: ,,Een kabinet- Den 
Uyl tot stand gekomen zonder gelijkwaar
dig overleg over program, getalsver
houding en zetelverdeling kan door de 
CHU-fractie in de Tweede Kamer niet 
worden gedoogd. De fractie blijft bereid 
tot een gelijkwaardig overleg”

Na de vergadering van het Uniebestuur 
(dagelijks bestuur) op dinsdagavond 6_ 
maart werd in een communiqué gezegd, 
dat dit bestuur zich achter het beleid 
van de beide christelijk-historische ka
merfracties heeft geschaard. Met de be
reidheid van de fractie uit de Tweede 
Kamer tot overleg over program, getals
verhouding en zetelverdeling van een ka
binet was het bestuur het eens, aldus 
dat communiqué.

Tenslotte noemde mr. Burger in zijn 
brief de vergadering van de Unieraad 
van zaterdag jongstleden. Die vergade
ring was besloten. Unievoorzitter mr.
O. W. A. van Verschuer verklaarde na 
afloop van die vergadering: ,,Mijn con
clusie is, dat de Unieraad heeft uitge
sproken dat hij unaniem het gevoerde 
beleid door de fracties van de Eerste 
en Tweede Kamer goedkeurt en ver
trouwen heeft in het te voeren beleid.
De Unieraad heeft daarbij duidelijk te 
kennen gegeven in te stemmen met door 
door de fractievoorzitter uitgesproken 
bereidheid mee te werken aan de vor
ming van een kabinet indien daartoe re 
delijk overleg over programma en samen
stelling mogelijk is ” . Aldus de verkla
ring van de Unievoorzitter.

De christelijk-historische fractievoorzit
ter drs. Tilanus zei maandagavond, vrij 
kort na de publikatie van de brief van 
mr. Burger, dat die brief volgens hem 
geen bijdrage vormt aan de door KVP, 
ARP en CHU gewenste christendemon- 
cratische eenheid. Drs. Tilanus had re
denen om aan te nemen dat de formateur 
niet meer van zijn ingenomen standpunt 
zal terugkeren, aangezien hij de zaak " 
zwart op wit heeft gezet. Drs. .Tilanus 
zei het idee te hebben dat mr. Burger 
streeft naar een rood kabinet met een 
confessioneel randje, waarbij voor de 
confessionele partijen uitdrukkelijk een 
bijwagenrol is weggelegd, ,,een bijwagen 
voor een links kabinet met een duidelijk 
links progressief program” .

H. Lokkerbol.
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Christen-democratie 
op nieuwe wegen

,,Christen-democratie op nieuwe 
wegen” . Dit is het thema van de 
conferentie, welke de Lohman
stichting, het politiek-wetenschap- 
pelijk centrum van de CHU, op za
terdag 24 maart - volgende week 
zaterdag derhalve - in het Bergho- 
tel te Amersfoort belegt. De con
ferentie duurt van 10 tot 4 uur. 
Het moet een open ontmoetingsdag 
worden. Thema’s uit de nota van de 
contactraad: ,,Op weg naar een ver
antwoordelijke maatschappij”  zul
len op indringende wijze, boeiend 
en wellicht vanuit een andere in
valshoek dan u gewend bent, aan de 
orde komen.
Op die dag blijven we ook niet te 
dicht bij huis. Prof. dr. J. W. van 
Hulst, oud Unie-voorzitter, een po
liticus die zijn sporen verdiend 
heeft bij de christen-democratische 
samenwerking in het Europees par
lement, waarvan hij ruim 7 jaren 
lid was en vice-voorzitter van de 
christen-democratische fractie, die 
toen nog 88 leden telde, bovendien 
drie jaar lid van de Raad van Euro
pa, is iemand die zeer uitgesproken 
denkbeelden heeft over de kloof tus
sen de werelden van Oost en West. 
Op zijn bekende boeiende wijze zal 
deze spreker het thema belichten, 
Ds. A. de Haan uit Almelo, die 
zowel met hart en ziel stadspredi
kant is als al jarenlang betrokken 
bij zending en werelddiaconaat, 
schetst in vaart zijn visie op het 
waagstuk om aan christen-zijn po
litiek gestalte te geven: progressief 
en conservatief, met accent op so
lidariteit, nabij en ver.

Bovendien kunt u aan het begin van de 
middag enkele stemmen uit de 
praktijk beluisteren. Heel kort zul
len een gemeenteraadslid, een lid 
van provinciale staten, een kamer
lid en een oud-lid van het Europese 
parlement, iets over hun werk, hun 
ervaringen met christen-democra
tische samenwerking in de politiek 
vertellen.
Het zijn: de heer A. van Wijngaar
den, fractievoorzitter van de CCP 
te Capelle aan den IJssel, mevrouw

D. Y. W. de Graaf-Nauta, voorzitter 
van de gezamenlijke fractie in de 
provinciale staten van Friesland, de 
heer A. Wisselink, lid vandeChris- 
telijk-Historische Tweede Kamer
fractie en mr. C. A. Bos, tot begin 
deze week lid van het Europees par
lement.

Door de gehele dag heen speelt 
echter uw aandeel in het geheel. 
U kunt elkaar écht ontmoeten, in 
goed gesprek, in open diskus- 
siegroepen o.l.v. in Unie en 
Stichting bekende en deskundige 
mensen. U mag niet alleen, wij 
willen graag dat u aktief mee
doet, kritische vragen stelt. 

Consumpties, conferentiemateriaal, 
goed verzorgde lunch - alles samen 
kost die dag u slechts f 15 ,-per per
soon! U kunt meteen al reserveren 
door dit bedrag te storten op giro 
nr. 604500 t.n.v. de Lohmanstich
ting, Den Haag met vermelding 
,,Berghotel” . U kunt ook even 
schrijven of bellen naar ons bureau 
Wassenaarseweg 7, Den Haag (tel. 
070-246791/244516). Program en 
dokumentatie worden u dan toege
zonden.
Mogen wij zeggen, tot ziens in 
Amersfoort op de 24ste?
Wij dachten dat ons thema christen
democratie op nieuwe wegen ook uw 
aandacht ten volle waard was!

Het bestuur van de Lohmanstich
ting behoudt zich het recht voor 
om in overleg met het bestuur van 
de CHU, gezien de recente poli
tieke ontwikkeling en die nauw sa
menhangen met de christen-demo
cratische samenwerking, het thema 
van het op zaterdag 24 maart te 
Amersfoort te houden congres te 
wijzigen. Wellicht ook wordt de 
agenda aangevuld met enkele ac
tuele beschouwingen, waarvoor dan 
gevraagd worden Unievoorzitter mr. 
O. W. A. van Verschuer en frac
tievoorzitter drs. A. D. W. Tilanus. 
Bij het ter perse gaan van dit 
blad waren nog geen bindende af
spraken gemaakt.
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Drs G. van Leijenhorst:

„Er moet snel gewerkt worden voor
„Het verlangen om te komen tot een 
protestants-christélijke lerarenopleiding 
is een gerechtvaardigd verlangen. Daar
van zijn niet alleen de christelijke fracties 
in de Tweede Kamer overtuigd, maar ook 
velen in noordoostelijk Nederland.”  Dit 
heeft het christelijk-historische Tweede- 
Kamerlid drs. G. van Leijenhorst gezegd 
op een onlangs te Zwolle gehouden bijeen
komst met vertegenwoordigers van het 
protestants-christelijk onderwijs inN .0.- 
Nederland.
De vergadering was belegd om kracht 
bij te zetten achter de plannen om te 
komen tot een tweede protestants-chris- 
telijke opleiding voor leraren te Zwolle. 
Aanwezig waren ongeveer 500 school
leiders, leraren en leden van schoolbestu
ren.

Drs. Van Leijenhorst herinnerde er aan 
dat hij op 20 april van het vorig jaar, 
in een openbare vergadering van de on
derwijscommissie uit de Tweede Kamer,

■ namens de fracties van KVP, ARP en 
CHU, aangedrongen had op het tot stand 
komen van die opleiding.
Vorige maand, tijdens de behandeling 
van de begroting-1973 van het departe
ment van onderwijs en wetenschappen in 
de Tweede Kamer, sprak drs. Van Leijen
horst namens de drie christelijke fracties 
over het voortgezet onderwijs, het hoger 
beroepsonderwijs en de lerarenopleiding. 
Met betrekking tot deze opleiding zei het 
christelijk-historische kamerlid te Zwolle, 
dat hij, als woordvoerder van KVP, ARP 
en CHU, als belangrijkste bezwaar tegen 
de experimentele lerarenopleiding noemde 
het tekort aan overleg met het onderwijs
veld en ook met het parlement.

,,Immers wil men datgene bereiken, wat 
men zich heeft voorgesteld, dan zal dit 
dienen te geschieden in nauwe samen
werking met alle betrokkenen. Tot dusver 
zijn onnodig frustraties opgeroepen, bij 
MO-docenten, bij leraren en leraressen, 
vooral bij het hoger beroepsonderwijs, 
die hun rechtspositie terecht in gevaar 
zien gebracht. Goed overleg, niet alleen 
met betrekking tot de uitvoering van het 
beleid, maar ook wat betreft het beleid 
zelf, had veel narigheid kunnen voorkomen. 
Gelukkig is er door het scheppen van het 
CCO-overleg, binnen welk kader reeds 
twee vergaderingen over de lerarenoplei
ding hebben plaatsgevonden, een stap in 
de goede richting gezet,”  aldus drs. Van 
Leijenhorst.
Hij zei, dat de nauwe band met het we
tenschappelijk onderwijs een bezwaar te
gen de structuur van de lerarenopleiding 
is. Maar hiermee wilde hij niet uitspre
ken, dat hij bezwaren heeft tegen de 
controlerende functie van het wetenschap
pelijk onderwijs ten aanzien van het we
tenschappelijk niveau van de opleiding.

,,Integendeel,”  aldus drs. Van Leijen
horst. ,,Ons bezwaar richt zich op de 
beheersvorm van het instituut. Dit klemt 
te meer, als we bedenken, dat van de 
zijde van het departement is opgemerkt, 
dat het gemeenschappelijk orgaan, dat 
gevormd is tussen het lerarenopleidings
instituut en de universiteit, als voorloper 
beschouwd kan worden voor de te vormen 
samenhang tussen hoger beroepsonder
wijs en wetenschappelijk onderwijs, het 
zogenaamde hoger onderwijs nieuwe 
stijl.”
Dit heeft volgens het kamerlid vergaande 
consequenties voor het bijzonder onder
wijs. Hier dreigt namelijk het gevaar, 
dat de h.b. o.-instellingen van protestants 
christelijke en rooms-katholieke signa
tuur weggeschoven worden onder de grote 
paraplu van de openbare universiteit. 
Mede om deze reden heeft hij er in de 
kamer meermalen voor gepleit, dat er 
een zodanige beheersvorm wordt 
gecreëerd, dat enerzijds de wetenschap- 
pelijk-inspecterende band met de uni
versiteit bestendigd blijft, maar dat an
derzijds de eigen identiteit van de instel
ling duidelijk gewaarborgd wordt. In dit 
geval behoort de vorming van een band 
met een openbare universiteit tot de 
mogelijkheden.

In de Tweede Kamer drukte drs. Van 
Leijenhorst zich als volgt uit:
„W ij zijn niet zo ingenomen met de 
beheersvorm vandenieuweleraren-oplei- 
dii^sinstituten. Dat wil niet zeggen, dat 
we aan de niveaubewaking door de uni- 
versiteiten geen groot gewicht willen toe
kennen, de inspecterende functie van het 
wetenschappelijk onderwijs willen we ter
dege honoreren. Er moet een beheers
vorm mogelijk zijn, waarbij enerzijds 
de eigen levensbeschouwelijke identiteit 
tot uitdrukking komt en anderzijds de

nieuwe protestants-christelijke
lerarenopleiding

Drs. G. V .  Leyenhorst

band met het wetenschappelijk onderwijs 
wordt bewaard. Is de Minister bereid voor 
een aantal instituten een andere beheers
vorm toe te laten?
Van de zijde van het departement is op
gemerkt, dat het Gemeenschappelijk Or
gaan van lerarenopleiding en universiteit 
als voorloper beschouwd kan worden voor 
de samenhang van hbo en wo, het zgn. 
hoger onderwijs nieuwe stijl.
Ons inziens bestaan hier grote gevaren 
voor het bijzonder onderwijs. Wordt op 
den duur het gehele onderwijs met heel 
zijn levensbeschouwelijke verscheiden
heid opgehangen aan de grote klok van 
de openbare universiteit? Wij willen de 
ministers met klem vragen een andere 
samenhang tussen lerarenopleiding en uni
versiteit te zoeken, namelijk een beheers
vorm, waarin het levensbeschouwelijk ka
rakter van het instituut duidelijk tot zijn 
recht kan komen. ’ ’

Aldus zei drs. Van Leijenhorst tijdens 
het onderwijsdebat in de Tweede Kamer 
en hij stelde, in zijn toespraak te Zwolle, 
dat deze zaken van belang zijn, niet alleen 
voor andere nog te stichten christelijke 
dag- en parttime-opleidingen, maar ook 
voor de toekomstige structuur van het 
gehele hoger onderwijs.

VANZELFSPREKEND

Het verlangen om te komen tot een tweede 
protestants christelijke lerarenopleiding 
is eigenlijk een vanzelfsprekende zaak. 
Daarover zei drs. Van Leijenhorst in de 
kamer het volgende:

,,De doelstellingen van de scholen en de 
doelstellingen van de leraaropleidingen 
kan men niet van elkaar scheiden. De iden
titeit van de school en die van het oplei
dingsinstituut hangen nauw met elkaar 
samen. De leraar komt na zijn opleiding 
in een sfeer terecht, die hem niet vreemd 
mag zijn. Het is dan ook jammer te moe
ten constateren, dat van de zeven nieuwe 
opleidingsinstituten, die er nu zijn, 
slechts twee een levensbeschouwelijk ka
rakter hebben en dit terwijl ruim 60 
procent van het voortgezet onderwijs 
christelijk onderwijs is. Vanuit deze sec
toren wordt er terecht op aangedrongen, 
dat er meer bijzondere opleidingsinsti
tuten komen. In N.O.-Nederland wordteen 
actie gevoerd voor een tweede protestants 
christelijk dagopleidingsinstituut; gedacht 
wordt aan Zwolle.
Wij willen met nadruk aan de minister 
vragen aan dit gerechtvaardigde verlangen 
te voldoen, waarbij we wat betreft de 
beheersvorm verwijzen naar'de opmer
kingen, die we straks gemaakt hebben. 
Een duidelijk antwoord van de bewinds
man zal veel ongerustheid kunnen weg
nemen.”

Drs. Van Leijenhorst citeerde te Zwolle 
het volgende antwoord van minister Van 
Veen tijdens het kamerdebat:

,,Indien er een duidelijke behoefte blijkt 
te bestaan aan uitbreiding van de moge
lijkheid tot een eigen lerarenopleiding 
zal de overheid deze behoefte moeten 
trachten te honoreren. Uiteraard zal hier
toe nog onderzoek noodzakelijk zijn, b.v. 
ten aanzien van de beantwoording van 
vragen als, waar zo’n instituut het best 
kan worden gesticht, of er bepaalde re 
laties zijn en zo ja, welke voor wat de 
te doceren vakken betreft met de reeds 
bestaande opleiding en andere prealabele 
vragen. Ik kan de heer Van Leijenhorst 
echter zeggen, dat, indien er een aanvrage

voor de stichting van zo ’n instituut bij 
mij binnenkomt, ik bereid ben een der
gelijke aanvraag vanuit een positieve op
stelling zorgvuldig te beoordelen.”

Naar aanleiding van dit ministeriële ant
woord zei drs. Van Leijenhorst te Zwolle, 
dat er een duidelijke opening is gemaakt.

,,Natuurlijk hadden we graag een ondub
belzinnige toezegging gehad, maar daar 
zal nog wel enig werk aan vooraf moeten

gaan. In feite is het antwoord nu in 
eerste instantie aan u. De duidelijke 
behoefte waarover de Minister sprak zal 
door u aangetoond moeten worden. Ter- 
wille van de zaak waarom het gaat, 
moet er snel gewerkt worden. Ik heb 
begrepen, dat het organiserende comité 
dat ook wil doen. De zaak waarom het 
gaat is vooral de vorming en opleiding 
van onze kinderen in christelijke zin,”  
aldus het christelijk-historische kamer
lid te Zwolle.

H. L.

Friese CHU achter 
strategie- nota

, ,Freonen, it kin wêze dat ik aenst sjon- 
gende de doar ynkom.”  Dat zei zaterdag
morgen 3 maart in Leeuwarden mr. dr.
K. de Vries aan het slot van eenbijzonder 
goed bezochte vergadering van de kamer- 
kring Leeuwarden van de CHU.
Voor niet-Friezen: mr. dr. De Vries wilde 
maar zeggen, dat hij zó blij was met de 
uitslag van deze vergadering, dat hij 
wel kon zingen.
Want met een grote eenparigheid hebben 
de Friese Unieleden besloten zich achter 
de nota van de contactraad te stellen.

Het Kamerkring-bestuur had zich grote 
moeite getroost, deze vergadering goed 
voor te bereiden. Aan de kiesverenigingen 
was een aantal stellingen toegestuurd, 
die ter discussie lagen en die voorzien 
waren van een toelichting (zie de Neder
lander van 2 maart). Ook de provinciale 
pers had zich positief opgesteld in artike
len, aan deze belangrijke bijeenkomst 
voorafgaande.

VOORTZETTEN

Na de inleiding van de kamerkring-voor- 
zitter, de heer B. W. Cazemier, sprak 
de voorzitster van de grote CCP-fractie 
in de Friese Staten, mevrouw D. Y. W. de 
Graaff-Nauta, die nog eens wees op de 
uitstekende samenwerking vanARP/KVP/ 
CHU in de staten, en zei deze samen
werking bijzonder graag te willen voort
zetten. Ook de Statenfractie had verga
derd over de Nota, en haar inzichten 
neergelegd in een brief, die gezonden zal 
worden aan landelijke en provinciale par
tijbesturen en de pers, eh waaruit zij 
enige punten aangaf. De vergadering heeft 
hierna een goede discussie gevoerd, 
waarin de meningen uit de verschillende 
kiesverenigingen naar voren kwamen. Bo
ventoon in deze discussie voerde de dank
baarheid over het elkaar vinden, bezieling 
en hoop om nu verder te bouwen en hard 
aan het werk te gaan. Dat deze opstelling 
het gevolg is van veel overleg en ook van 
persoonlijke overwegingen, is duidelijk. 
Bij elk nieuw begin hoort onherroepelijk 
een afscheid, enpartir c ’ estmourir unpeu. 
De Friese Unie heeft echter de nuchter
heid en de moed opgebracht niet te lang 
en te diepgaand bij dit ,,partir”  stil te 
staan, omdat duidelijk voor ogen stond 
het vele werk, wat gezamenlijk moet 
worden aangepakt.

GEEN MISVERSTANDEN

Wel hebben de Friese Unieleden zich op 
het standpunt gesteld, dat het startpunt 
duidelijk moet zijn, er mogen geen mis
verstanden bestaan rond het uitgangspunt 
van de nieuwe partij: het evangelie het 
begin en de basis, dat een richtsnoer en 
toetssteen moet zijn. In de toelichting 
op de door het kamerkring-bestuur 
gegeven stelling staat daarover:

Christelijke politiek is alleen zinvol, wan
neer deze een duidelijke relatie legt 
tussen Evangelie en politiek. Het dyna
misch karakter van de maatschappij brengt 
met zich, dat bij het politiek handelen een

voortdurende heroriëntatie dient plaats 
te vinden.
Het uitgangspunt is in dezen een vast 
gegeven, dat richtsnoer en toetssteen is. 
De mens is geroepen tot verantwoorde
lijkheid tegenover God en de medemens.

Ook kamerlid T. Tolman toonde zich aan 
het slot van de vergadering een gelukkig 
man.
,,Er is lang gewerkt om tot samenwerking 
te komen,”  zo zei hij. ,,Vandaag hebben 
wij in Friesland de oogst binnengehaald.”  
Het wachten in Friesland is nu - nadat 
ook de Friese bond van de KVP met even 
grote eenstemmigheid de Nota aannam - 
op het besluit van de ARP, die over de 
strategie-nota in april vergadert.

Jelly Algra.

Van Raalte is een 

betere bundel 

essays waard
Dr. E. van Raalte neemt onder de schrij
vers over politiek en staatsrecht en in 
de Nederlandse journalistiek een bij
zondere plaats in.

De krfecht van Van Raalte ligt in het on
derzoek naar het detail. Hij is een mees
ter in het uitpluizen van bijzonderheden. 
Dit geeft zijn artikelen, die vooral in 
NRC/Handelsblad verschijnen, hun bij
zondere waarde.

Daartegenover staan een aantal zwakke 
kanten bij Van Raalte.
In zijn vorsende arbeid overheerst zijn 
oog voor het bijzondere, zijn blik voor 
de grote lijn. Het gevolg hiervan is dat 
zijn grote werken - waarvan vooral ,,Het 
Nederlands Parlement”  en ,,Staatshoofd 
en Ministers”  bekend zijn - een zwakke 
struktuur en compositie vertonen. In Van 
Raaltes werken domineert zijn enorme 
feitenkennis.
Afgezien van deze beperkingen zijn vooral 
zijn artikelen met historische gegevens, 
uniek.
Het is daarom een goede gedachte ge
weest om een aantal artikelen van Van 
Raalte - die reeds bijna 50 jaar publi
ceert - te bundelen.
Het resultaat hiervan ligt voor ons in het 
onlangs verschenen boek ,,Gezien, ge
hoord, geschreven; tussen 1916 en 1972”  
In dit werk zijn artikelen over staats
recht, volkenrecht en geschiedenis ge
bundeld. 1)

Zie verder pag. 6
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Staatssecretaris dr. R. J. H. Kruisinga:

Nationaal zeehavenbeleid moet
meer gestalte krijgen

„Zeehavens met op- en overslag vormen 
de belangrijkste tussenschakel in de 
transportfunctie. Bij de gunstige ligging 
aan de grens van land en water en bij 
goede achterlandverbindingen oefenen zij 
grote aantrekkingskracht uit op de in
dustrieën.
De zeehavens in Nederland zouden er 
goed aan doen - alleen al uit oogpunt van 
arbeidsverdeling - hun activiteiten meer 
op elkaar af te stemmen dan in het ver
leden het geval is geweest. De behoefte 
daartoe doet zich steeds meer gevoelen. 
Een nationaal zeehavenbeleid zal meer 
dan tot nu toe gestalte moeten krijgen” .

Dit heeft de christelijk- historische staats - 
secretaris van verkeer en waterstaat dr. 
R. J. H. Kruisinga, vorige week te Rot
terdam gezegd in een rede, welke hij 
uitsprak bij de herdenking van het 170- 
jarig bestaan van de Kamer van Koop
handel en Fabrieken voor Rotterdam.

Een zeehavenbeleid, dat werkelijk handen 
en voeten heeft, moet, volgens dr. Krui
singa, natuurlijk meer zijn dan overleg 
tussen Amsterdam, Delfzijl, Harlingen, 
Rotterdam, Terneuzen en Vlissingen. Een 
werkelijk zeehavenbeleid in de huidige 
technologische situatie moet een Europees 
Zeehavenbeleid zijn.

,,Belangrijke uitgangspunten, die wij on
derstrepen, zijn non-diskriminatie, vrije 
mededinging en kostendekking en konse- 
kwenties voor het milieubeheer als es
sentieel beleidspunt. Dit zijn essentiële 
uitgangspunten.
De weg die hier moet worden afgelegd 
is lang en zal moeizaam zijn,”  zei de 
staatssecretaris.

Het zal duidelijk zijn, zo vervolgde hij, 
dat beslissingen met betrekking tot de 
aanleg of uitbreiding van dit soort infra
structuur zullen moeten zijn gestoeld 
op een argumentatie, die is ontleend, niet 
aan een enkel afzonderlijk deelfacet, maar 
die moet berusten op een geïntegreerde 
aanpak, omvattende het beleid terzake van 
industrievestiging, milieu-hygiëne, ruim
telijke ordening en arbeidsvoorziening, 
verkeer en vervoer.
,,Wil men voorts een redelijk nationaal- 
ekonomisch rendement van de geïnves
teerde gelden verwerven en wil men een 
evenwichtige maatschappelijke ontwikke
ling, dan zal niet elke haven binnen de 
Hamburg - Le Havre range in aanmerking 
komen voor de aanleg van een terminal, 
welke toegankelijk is voor diepstekende 
mammoet-tankers of voor de ontvangst 
van vierde generatie-container-schepen, ’ ’ 
aldus dr. Kruisinga.

ONONTBEERLIJK

Een Europees havenbeleid stoelend op 
samenwerking en overleg zal in de toe
komst onontbeerlijk zijn.
De vergrote EEG lijkt, volgens de be
windsman, daartoe een goed kader te 
bieden.
Bestaande specialisaties in de overslag 
van goederensoorten, stukgoed, massa
goed, natte lading, zullen optimaal benut 
moeten worden.
De Europese landen liggen, gelet op de 
moderne technologische ontwikkelingen zo 
dicht bijeen; hun belangen zijn ook op 
vervoergebied zo zeer verweven, dat over
leg op dit terrein voor de hand ligt. 
Daarbij zullen ook de havenbeheerders 
een rol moeten spelen.
Er ontbreekt in Europees kader nog veel

aan wederzijdse informatie, trouwens ook 
aan de informatie binnen de havens zelf. 
Als voornaamste verder doel ziet dr. 
Kruisinga daarna de coördinatie van de 
investeringen in infra-structurele wer
ken in zeehavengebieden. Daarmee zal 
moeten worden vermeden dat binnen 
Europa een onjuiste verdeling en locatie 
van de capaciteit in de havens zou ont
staan.
,,Daarmee zal een harmonische ruim
telijke ordeningsstructuur kunnen worden 
bevorderd.
Ook het vermijden van een competitie 
die niet in het belang van de Europese 
havenfunkties is en het voorkomen van 
verliezen ten gevolge van over-investe- 
ringen zijn belangrijke argumenten om 
tot een dergelijke coördinatie te geraken.

BEGINSTADIUM

De gedachte aan het principe van een 
gemeenschappelijke zeehavenpolitiek op 
het niveau van de Europese Gemeen
schappen bevindt zich helaas nog in een 
beginstadium,’ ’ aldus de christelijk-histo- 
rische bewindsman. En hij onderstreepte 
de noodzaak tot ontwikkeling hiervan na
drukkelijk.

,,Het is daarbij niet voldoende dat de 
infrastructuur in de zeehavengebieden 
aangepast is aan het vervoeraanbod. Ook 
de infrastructuur van het ,,inland-trans- 
port”  zal in staat moeten zijn op een 
adequate wijze het zeegaande en land
inwaarts gerichte vervoer te verwerken. 
Pas op deze wijze zijn de materiële voor- 

, waarden geschapen, welke noodzakelijk 
zijn om een goed funktionerend vervoer 
mogelijk te maken.
Juist nu op wat langere termijn een uit

putting van de capaciteit der transport- 
kanalen niet ondenkbaar is.
Niet voor alle partnerlanden zullen de 
uitgangspunten vanzelfsprekend zijn. 
Analoog aan de goede in de Benelux 
opgedane ervaring zou een benadering 
kunnen zijn een eerste fase van informatie 
die na een zekere tijd zou kunnen worden 
omgebogen in de richting van verdere 
konsultatie,”  aldus de staatssecretaris. 
j,,Het doel zal moeten zijn: en een coör- 
Idinatie en harmonisatie van de konkurren- 
Itiestrukturen, en een adequate toepassing 
[van een hoog kwalitatief milieubeheer- 
jbeleid, dat voor een Europees zeehaven- 
meleid in de komende decennia essentieelI;is .”

De opvatting van enkele landen en haven
beheerders, dat eerst de gemeenschap
pelijke vervoerpolitiek zou moeten zijn 
voltooid alvorens men het zeehavenbeleid 
tot onderwerp van diskussie te maken, 
wordt door dr. Kruisinga niet gedeeld. 
Deze twee onderwerpen zijn onderling 
nauw samenhangend, ze zijn twee zijden 
van de medaille van een geïntegreerd 
vervoerbeleid.

,,Het internationale en nationale trans
portbeleid zal een essentiële sleutel zijn 
voor een verantwoord welzijns-en milieu- 
beheersbeleid in de komende jaren. Juist 
de sterk toegenomen transportstromen, 
gepaard gaand met toegenomen ekono- 
mische groei, bevolkingsgroei en toe
genomen internationale arbeidsverdeling, 
vormen een van de moeilijks! oplosbare 
vraagstukken in de komende jaren,”  zei 
dr. Kruisinga tot de jubilerende Rot
terdamse Kamer van Koophandel.

H. L.

PRIJSSTIJGINGEN 

BETEUGELEN!
Het congres van D '66

De Europese Commissie heeft voorstellen 
gedaan voor maatregelen die kunnen b ij
dragen tot het bestrijden van de inflatie. 
Hierin komt de Commissie tot de con
clusie dat maatregelen tot het beteugelen 
van prijsstijgingen economisch onpolitiek 
dringend noodzakelijk zijn. Als een van 
de manieren om de prijsstijgingen in te 
tomen stelt de Commissie tariefverla- 
gingen en een verruiming van de nog 
bestaande contingenten voor. Hierdoor 
zou een versterking van de concurrentie 
op de binnenlandse markten ontstaan en 
dat zou bijdragen tot het afremmen van de 
prijsverhogingen, zo meent de Commissie.

COMPLEX

,,Hoewel de werking van tariefverlaging 
op zichzelf wellicht beperkt lijkt, dient 
men zich te realiseren dat de inflatie- 
bestrijding een complex van elkaar aan
vullende en versterkende maatregelen 
vereist. Bovendien zouden dergelijke 
maatregelen niet slechts een mechanisch 
effect hebben, maar ook en vooral ertoe 
kunnen bijdragen dat de verschillende 
sociaal-economische groepen zich meer 
inzetten voor het bestrijden van de infla
tie. Dit geldt met name indien via bege
leidende maatregelen de doorwerking van 
de tariefverlagingen in de consumptie
prijzen wordt verzekerd,”  aldus de Com
missie in haar voorstel aan de Raad.

Om het verloop van de prijzen zo spoedig 
mogelijk te beïnvloeden, acht de Com
missie het noodzakelijk dat de door de 
Gemeenschap in haar oorspronkelijke sa
menstelling (hier wordt de Gemeenschap: 
van Zes bedoeld) te verlenen tariefver
lagingen worden geconcentreerd op in
dustriële eindprodukten. Daar deze slechts: 
een deel van de totale invoer uitmaken, 
zou de vermindering van de rechten echter' 
minstens 20 procent moeten bedragen. 
Ter vereenvoudiging van deze procedure 
dient de tariefverlaging betrekking te 
hebben op alle hoofdstukken van het ge
meenschappelijk douanetarief welke uit

sluitend of voornamelijk afgewerkte in- 
dustrieprodukten omvatten, zonder dat 
voor bijzondere posten uitzonderingen 
worden gem.aakt. De voorgestelde ta
riefverlaging zou, zonder wijziging van 
het gemeenschappelijk douanetarief, op 
korte termijn kunnen worden toegepast 
indien zij wordt gerealiseerd door hef 
bedrag van de normale verschuldigde 
rechten met 20 procent te verminderen.

Mochten in de naaste toekomst voor be
paalde produkten excessieve prijsstijgin
gen worden vastgesteld, dan zal de Com
missie verdere tariefverlagingen of een 
volledige opschorting van de douanerech
ten voor deze produkten aan de Raad 
voorstellen.

VOORZICHTIG

Dnnr hier beoogde m.aatregelen mag 
natuurlijk in geen geval worden vooruit
gelopen op de onderhandelingen welke in 
1973 in het kader van het GATT zullen 
worden geopend. Daarom moet voorzich
tig te werk worden gegaan. Naar de 
mening van de Commissie is het dan ook 
dienstig de werkingsduur van de tarief
verlagingen tot zes maanden te beperken, 
zodat de onderhandelingspositie niet wordt 
aangetast. Een verlaging van de rechten 
die beperkt blijft tot produkten welke een 
onmiddellijk effect op het prijsniveau 
kunnen hebben wijst er bovendien op dat 
het gaat om een conjunctuurpolitieke maat
regel, die in geen geval kan worden ge
bruikt om de toekomstige onderhande
lingsposities van de Gemeenschap te inter
preteren.

Om het hoofd te bieden aan eventuele 
ongunstige effecten op het werkgelegen
heidsniveau, zou een ontsnappingsclausule 
kunnen worden opgenomen welke de mo
gelijkheid biedt, bepaalde produkten bui
ten het toepassingsgebied van de onder
havige maatregelen te brengen indien 
deze in afzonderlijke industrietakken ern
stige storingen zouden veroorzaken.

Het congres van D’66 heeft vorig week
einde in Breda een wankel compromis be
reikt. Het resultaat zou wellicht anders 
zijn uitgevallen, wanneer dit congres niet 
was overschaduwd door de formatie-Bur- 
ger. Het gevonden compromis kan dan ook 
de interne verdeeldheid van D’66 niet 
wegnemen.

Men verweet de partij te weinig een eigen 
gezicht te hebben getoond met name ten 
opzichte van de PvdA. Als gevolg hiervan 
heeft de voorzitter Ruby van der Scheer 
het veld moeten ruimen.
Men kan echter het ontbreken van een 
eigen gezicht even goed aan de politieke 
leider Hans van Mierlo verwijten. Deze 
blijft echter op zijn post. En bovendien 
wordt de ,, zondebok”  Ruby van der Scheer 
vice-voorzitster van D’66.
Daarbij komt dat de meerderheid waar
voor Ruby van der Scheer zelf is heen
gegaan, uiterst gering was (51 tegen49%). 
Praktisch een zelfde uitslag, waarop zij 
een jaar geleden werd gekozen. Het de
monstreert dat de stromingen in D’66 
elkaar nog steeds praktisch in evenwicht 
houden.
Voorts houdt D’66 vast aan het regeer
akkoord Keerpunt 1972, dat samen met 
PvdA en PPR werd opgesteld.
Maar tevens wenst men een meer kri
tische begeleiding van de regering door 
de Kamerfrakties. En bovendien moet 
D’66 haar eigen identiteit binnen d e ,,link
se drie”  duidelijker gaan aangeven. 
Hierover werd een resolutie aanvaard, 
ingediend door de nieuwe partijvoorzitter 
Jan ten Brink. Ten Brink moet nu met 
onder meer vice-voorzitster Ruby van 
der Scheer dit gezicht van D’66 vorm 
gaan geven.

De vraag is: in welke richting. De reso
lutie wekt de indruk 'dat Ten Brink het 
gezicht van D’66 iets meer ,,op links wil 
laten doorkomen” . Ten Brink is zelf 
ex-PvdA-stemmer. Wellicht zal D’66 nu 
zich weliswaar van de PvdA meer gaan 
onderscheiden. Het is echter de vraag

of de D’66-vIeugeI die meende dat U'ö6 
reeds te veel met de PvdA optrok hier 
genoegen mee zal nemen.
Voorts wordt het onderstrepen van de 
eigen identiteit nog extra problematisch 
doordat Van Mierlo toegaf dat in beide 
Kamerfrakties verschillend wordt gedacht 
over het accentueren van dit eigen profiel. 
Ook hier blijven de moeilijkheden voor
alsnog bestaan.
Bovendien heeft Van Mierlo opnieuw ge
zegd dat hij een door Burger te formeren 
kabinet niet als een kabinet beschouwt 
dat een normale vier-jarige periode zal 
uitzitten. Hij ziet het kabinet-Burger als 
een tussen-station, op weg naar nieuwe 
verhoudingen, met name op staatsrechte
lijk terrein.

De vraag rijst dan wel of de PvdA dit 
ook zo ziet. Van Mierlo geeft hier min 
of meer bij voorbaat reeds aan dat de 
kritische houding van D’66 wel eens op 
een ,,nacht van Van M ierlo”  zou kunnen 
uitkomen.
En tenslotte is de vraag of men bij 
nieuwe verkiezingen opnieuw met de PvdA 
en de PPR samen wil optrekken, nog 
open gebleven.

Bij alle tweeslachtigheid die het congres 
van D’66 thans laat zien is één ding wel 
duidelijk. Onder invloed van de jongste 
verkiezingen en de formatie-Burger is 
de vorming van een Progressieve Volks
partij van PvdA, PPR en D’66 verder af 
gekomen dan zij een jaar geleden reeds 
was. Er wordt wel eens vergeten dat vor
ming van een Progressieve Volkspartij 
een van de doelstellingen van de samen
werking van de ,,linkse drie”  was.

Het is daarom te hopen dat de formatie- 
Burger geen wig zal drijven in de samen
werking tussen KVP, ARP en CHU. Wan
neer ook de vorming van een christen
democratische partij door deze formatie 
verder af zou komen te liggen, zal de 
politieke verwarring slechts toenemen.

H. van Spanning
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In itia tie f wetsontwerp: Rechtstreekse verkiezingen Europees parlement
Drs. Tj. Westerterp heeft, de dag nadat 
hij is afgetreden als staatssecretaris van 
buitenlandse zaken (in het bijzonder be
last met Europese aangelegenheden) 
vorige week alslidvandeTweede-Kam er- 
fractie van de KVP een nieuw initiatief- 
wetsontwerp ingediend voor rechtstreekse 
verkiezingen voor de Nederlandse leden 
van het Europese Parlement.

Deze verkiezingen zouden, omdat er een 
aanvulling van de grondwet voor nodig 
is, niet vóór 1978 kunnen worden gehou
den, zo deelde hij op een persconferentie 
mee.

Het eerste initiatief-wetsontwerp Wester
terp - overgenomen doordeCH-afgevaar- 
digde mr. C. A. Bos toen drs. Westerterp 
staatssecretaris werd - voorzag in recht
streekse verkiezingen voor het Europese 
Parlement waarbij slechts zittende Eerste 
en Tweede-Kamerleden kandidaat konden 
zijn. Het nieuwe initiatief introduceert 
,,bijzondere leden”  van beide Kamers, 
die voor zover zij geen gewone leden 
zijn, weliswaar zitting hebben in de Eer
ste en Tweede Kamer, maar als zodanig 
slechts een raadgevende stem hebben. 
Het Verdrag van Rome bepaalt namelijk 
dat het Europese Parlement is samen
gesteld uit afgevaardigden ,,die de parle
menten uit hun midden aanwijzen, volgens 
door iedere lidstaat vastgestelde proce
dures” .

De Nederlandse grondwet voorziet thans 
ook in de mogelijkheid dat buitengewone 
leden worden benoemd, njaar slechts in 
geval dat er geen koning meer is. Over 
een wijziging van de grondwet - en ook 
een aanvulling is een wijziging - moet 
het Nederlandse parlement, zoals bekend, 
in twee lezingen beslissen.

VOORKEUR

Drs. Westerterp verklaarde de voorkeur 
te geven aan een aanvulling van de grond
wet boven wijziging, omdat het in feite 
om tijdelijke voorzieningen gaat. Volgens 
het Verdrag van Rome m oeide Minister
raad van de EG, met eenparigheid van 
stemmen, beslissen over een regeling 
voor het houden van rechtstreekse alge
mene verkiezingen volgens een in alle 
lidstaten eenvormige procedure. Thans, 
twintig jaar na de oprichting van de Ge
meenschap, is de uitvoering van deze 
verdragsbepaling nog steeds onmogelijk 
gebleken.

Op de topconferentie die de staats- en 
regeringsleiders der negen landen van de 
uitgebreide Gemeenschap in oktober in 
Parijs hebben gehouden, is duidelijk ge
worden dat sommige landen hun verzet 
tegen rechtstreekse verkiezingen, ook als 
die na 1980 zouden worden gehouden, niet 
hebben opgegeven. Niettemin krijgt het 
Europese Parlement in 1975 de bevoegd
heid de begroting van de Gemeenschappen 
definitief vast te stellen. Het zal moeilijk 
zijn, aldus drs. Westerterp, beslissingen 
blijvend te doen aanvaarden, als voor 
deze beslissingen in het openbaar geen 
verantwoording moet worden afgelegd, en 
als de instelling waaraan verantwoording 
schuldig is geen medezeggenschap krijgt. 
Rechtstreekse verkiezingen zijn in geen 
geval ,,een Nederlandse hobby” .

Het Nederlandse streven naar recht
streekse verkiezingen, zo verklaarde de 
oud-secretaris, heeft de steun van de 
overige Benelux-landen, van Italië en van 
Ierland (premier Lynch heeft er op de 
topconferentie voor gepleit). West-Duits- 
land is in beginsel niet tegen dergelijke 
verkiezingen gekant, maar bondskanse
lier Willy Brandt meent dat het streven 
thans weinig zin heeft. Frankrijk wijst 
Europese verkiezingen principieel af, de 
Engelse premier Edward Heath meent 
dat de tijd nog niet rijp is, de Deense 
regering heeft zich nog niet duidelijk uit
gesproken, maar voortshands geen groot 
enthousiasme getoond.

OOK IN ANDERE LANDEN

hl verschillende andere lidstaten hebben 
parlementariërs initiatieven genomen 
overeenkomstig dat van drs. Westerterp. 
In Brussel heeft het parlementslid Chabert 
voorgesteld op nationale schaal recht
streekse verkiezingen te organiseren, in 
Italië zijn enkele voorstellen ingediend 
die voorzien in het kiezen van buiten
gewone leden, in Duitsland hebben enige 
tijd geleden de socialistische fractie, en 
voor de jongste verkiezingen de christen
democratische fractie, initiatieven geno
men.
Het kandidaatstellen van buitengewone le 
den van het Parlement voor Straatsburg 
biedt bovendien het voordeel, aldus drs. 
Westerterp, dat dat deel van het Neder
landse electoraat dat thans geen invloed 
heeft op de samenstelling van het Euro

pese Parlement - bijvoorbeeld de kiezers 
van de CPN en de PSP - zijn stem 
kan laten horen. Als gevolg van het feit 
dat de Nederlandse delegatie veertien 
afgevaardigden telt ontstaat autoniatisch 
een vrij hoge drempel van ongeveer 7 
procent - in het algemeen zullen nu 
slechts fracties die tien leden of meer 
tellen afgevaardigden naar het Europese 
Parlement kunnen zenden.

Theoretisch is het mogelijk dat er bij 
Europese verkiezingen geen enkele kan
didaat is die niet reeds via de kandidaten
lijsten voor üe Tweede Kamer en de 
Provinciale Staten, in de Tweede of Eer
ste Kamer is gekomen. Drs. W ester-' 
terp zei te verwachten dat er een ,,re 
delijke verhouding”  tussen bijzondere 
en gewone parlementsleden zal zijn, om
dat deze verhouding immers door de 
politieke partijen zou worden bepaald.

SPECIALE CAMPAGNE

Wel zal het noodzakelijk zijn, voor de 
Europese verkiezingen een speciale cam

pagne te organiseren. De Nederlandse 
kiezers maken helaas nog geen duidelijk 
onderscheid tussen de diverse instel
lingen. In het eerste initiatief-wetsont
werp werd voorgesteld de Europese Be
weging in Nederland bij te staan in een 
campagne. De overheid zou daarnaast 
objectieve voorlichting kunnen geven over 
het belang van stemmen op kandidaten 
voor het Europese Parlement.

,,Meer dan tot nu toe,”  aldus drs. Wes
terterp, ,,zullen de politieke partijen zich 
moeten bezighouden met wat in Europa 
gebeurt.”  Over het algemeen is men 
zich nog te weinig bewust dat in Brussel 
kaderbesluiten worden genomen waaraan 
later in Nederland nog maar weinig kan 
worden veranderd.
Reeds eerder had drs. Westerterp mee
gedeeld dat het eerste initiatief-wetsont
werp - dat hij indiende voor zijn benoe
ming tot staatssecretaris, en waarvan de 
schriftelijke behandeling is voltooid - in 
de ijskast gaat. Als het tweede de eind-

Bestrijding verkeersonveiligheid

Tijdens het Tweede Kamerdebat over de 
begroting 1973 van het departement van 
verkeer en waterstaat heeft de christe
lijk historische minister drs. B. J. Udink 
een program van actie ter bestrijding van 
de verkeersonveiligheid ontvouwd.

Het program heeft betrekking op de schei
ding van verkeerssoorten, de opheffing 
van zwakke plekken, het signalerings- 
en alarmeringssysteem, maatregelen op 
het gebied van het voertuig en het ge
bruik daarvan, verbetering van de r ij
opleiding, verkeersonderwijs, maximum- 
en minimumsnelheden, langzaam verkeer, 
gevaarlijke stoffen, integrale verkeers
ongevallenregistratie, voorlichting en 
stroeve wegdekken en gladheidsbestrij- 
ding.

Uitvoerig vertelde minister Udink welke 
maatregelen al genomen zijn of genomen' 
worden.
Onderzocht wordt in hoeverre het moge- ‘ 
lijk is om het gebruik van autogordels 
verplicht te stellen. Ook wordt bezien 
de mogelijkheid van een verbod tot het 
vervoeren van kleine kinderen op de 
voorste zitplaatsen van de auto’ s.
Uit de tot dusverre ingestelde onderzoe
ken in binnen- en buitenland is gebleken, 
dat wanneer alle inzittenden van een auto 
een autogordel zouden dragen, er in Neder
land jaarlijks circa 500 doden en enkele 
duizenden gewonden gespaard kunnen wor
den, aldus drs. Udink. Hij zei dat in het 
buitenland geïnformeerd wordt naar het 
effect van het verbod inzake kinderen op 
de autovoorbank.

Minister Udink deelde mee, dat op grotere 
en kleinere schaal wordt overgegaan op 
systemen van eenrichtingsverkeer. Het 
aantal voetgangersgebieden in de stads
centra breidt zich gestadig uit en geleide
lijk aan ontstaan auto-arme en autovrije 
woongebieden.
Volgens de minister is de laatste tijd 
veel gedaan om de zwarte plekken op te 
heffen en de rijkswegen veiliger te maken. 
Gerekend over 1972 en 1973 zullen op en 
langs de rijkswegen 260 kruispunten zijn 
verbeterd, 130 kilometer fietspaden zijn 
aangelegd, 200 km parallelweg zijn aan
gelegd, 630 kilometer bermbeveiligings- 
constructies zijn geplaatst, 150 kilometer 
weg van openbare verlichting zijn voor
zien, 30 tunnels en bruggen voor voetgan
gers, fietsers en bromfietsers zijn ge
bouwd en 136 overpaden en uitwegen op 
autowegen zijn opgeheven.

Minister Udink zei, dat dit jaar wordt 
begonnen met een proef langs rijksweg 13, 
waarbij de verkeersintensiteit, gladheid 
en mist zullen worden geregistreerd. Uit 
de verkregen informatie kunnen aanwij
zingen voortvloeien voor automobilisten. 
Ook op de rijkswegen 12, 2 en 16 wordt 
een aanvang gemaakt met de aanleg van 
een waarschuwingssysteem, waarbij on
dermeer aan de weggebruikers advies
snelheden zullen worden gegeven, aldus 
de bewindsman.
Gedacht wordt aan een systeem voor het 
tijdig herkenbaar maken van langzame 
voertuigen, in het bijzonder wat betreft 
de achterzijde van fietsen bij duisternis.

In de loop van dit jaar wordt in het regle
ment verkeersregels en verkeerstekens 
de verplichting opgenomen tot het dragen 
van valhelmen door bestuurders en pas

sagiers van bromfietsen. De datum waar
op deze verplichting van kracht wordt, 
zal nader worden vastgesteld, aldus deelde 
minister Udink mee.
Het ligt in de bedoeling van de bewinds
man om te bezien of gekomen kan worden 
tot een gezamenlijke aanpak inzake de 
verdere stimulering van het verkeers
onderwijs op de middelbare scholen.

PRIORITEIT

Op grond van een door de stichting weten
schappelijk onderzoek verkeersveiligheid 
uit te brengen rapport over de veiligheid 
van voetgangers, fietsers en bromfietsers 
zal een overheidswerkgroep advies uit
brengen over de te nemen maatregelen. 
Hierbij zal hoge prioriteit worden gegeven 
aan de groep jongste verkeersdeelnemers 
en de bejaarden.
In de loop van dit jaar worden de regels 
van kracht voor de routes van het trans
port van gevaarlijke stoffen. Het ligt 
voorts in de bedoeling de tankauto’s die 
deze stoffen vervoeren, op duidelijke wijze 
te markeren, zodat brandweer, politie en 
wegbeheerders in voorkomende gevallen 
op de juiste wijze kunnen ingrijpen.
Met betrekking tot de registratie van ver
keersongevallen (slechts 35 procent van 
alle bij de verzekering gemelde gevallen 
is bij de politie bekend) wordt thans een 
systeem ontwikkeld dat neerkomt op een 
koppeling van ongevalsgegevens van ver
zekeringsmaatschappijen, politie en weg
beheerders, zonder gebruik te maken van 
persoonlijke gegevens. Nog dit jaar zal een 
proefregistratie gehouden worden in de 
provincie Utrecht. Indien de proef slaagt 
zal het systeem in 1975 volledig in gebruik 
genomen kunnen worden.
Buiten de normale voorlichting op het ge
bied van verkeersveiligheid zal dit jaar 
een aanvang worden gemaakt met voor
lichtingscampagnes over de alcoholwet- 
geving en het dragen van valhelmen door 
bromfietsers.
Op het departement van verkeer en water
staat wordt thans gewerkt aan een nationaal 
luchtvaartplan met betrekking tot de regio
nale luchthavens. De christelijk-histo- 
rische staatssecretaris dr. R. J. H.Krui- 
singa heeft onlangs opdracht gegeven voor 
dat onderzoek, zo deelde hij mee tijdens 
het Tweede Kamerdebat over de begroting 
van het departement van verkeer en water
staat.
De regering hoopt dat spoedig resultaten 
geboekt worden bij besprekingen met de 
Chinese regering over een luchtvaartver- 
binding met de Volksrepubliek China. 
Tijdens een recent bezoek van de Chinese 
minister van handel is die wens onder zijn 
aandacht gebracht, aldus de staatssecre
taris. Hij vertrouwt er voorts op dat bin
nen niet al te lange tijd besprekingen kun
nen beginnen over een luchtvaartovereen- 
komst met Canada. Overleg wordt gepleegd 
over een begindatum.
Wat de luchtvaarttarieven betreft zei dr. 
Kruisinga, dat de KLM hierover met zorg 
vervuld is. Vele routes worden met enorme 
verliezen gevlogen. Bij de lATA wordt dan 
ook aangedrongen om niet tot onverant
woorde tariefstelling over te gaan.
Het demissionaire kabinet neemt geen 
beslissing over de vijfde baan op Schip
hol. Staatssecretaris Kruisinga zei zich te 
kunnen voorstellen dat het volgend kabinet 
die beslissing neemt in samenhang met 
die inzake de tweede nationale luchthaven.

H. Lokkerbol

streep haalt zal het worden ingetrokken, 
zo niet dan zal de behandeling worden 
voortgezet.

Het eerste initiatief-wetsontwerp voor
zag oorspronkelijk in Europese verkie
zingen, los van de nationale verkiezingen. 
Omdat kon worden gevreesd dat de op
komst voor verkiezingen van leden van 
,,een vrij onbekend Parlement”  betrek
kelijk gering zou zijn, wijzigde drs. Wes
terterp zijn initiatief later in die zin, 
dat de Europese verkiezingen zouden sa
menvallen met die voor de Provinciale 
Staten.

Reeds toen meende hij dat, ondanks be
paalde bezwaren van de Kiesraad, ver
kiezingen voor meer dan één vertegen
woordigend lichaam tegelijk geen pro
bleem zouden opleveren.

Veniolg 

van Raalte

NIET OPTIMAAL

In dit boek komt Van Raalte niet optimaal 
tot zijn recht.
Weliswaar geven de artikelen een goed 
beeld van de veelzijdigheid van de auteur 
maar tevens worden zijn zwakke kanten 
overbelicht.
Naast interessante artikelen, vooral waar 
hij historisch materiaal aanvoerdt, zijn 
een aantal essays bepaald zwak te noemen. 
Met name de interviews zijn journalistiek 
niet sterk. Zijn weergave van besluiten 
van het Internationaal Gerechtshof zijn 
zonder meer droog.
Het pleit voor Van Raalte dat hij zich in 
dit boek niet beter wil voordoen dan hij 
is.

Drs. H. van Spanning, politicoloog, we
tenschappelijk medewerker van de CH- 
Tweede Kamerfractie schrijft regelmatig 
onze vaste rubriek Parlementaria.

Toch zou de eigen positie van Van Raalte 
beter tot zijn recht komen wanneer een 
meer geselecteerde keuze op zijn werk 
wordt toegepast.
Deze bundel doet in zijn goede artikelen 
naar meer verlangen. De minder ge
slaagde essays hadden, wat mij betreft, 
kunnen worden weggelaten.

Van Raalte doet mijns inziens verstandig 
aan niet, zoals in dit boek, zelf zijn 
artikelen te selecteren. Beter kan hij 
zich ter zijde laten staan door een ter 
zake deskundige. Tevens zou meer aan
dacht geschonken moeten worden aan de 
,,Aantekeningen”  bij de artikelen.

Op deze wijze zou een unieke bijdrage 
geleverd kunnen worden aan de politieke 
en staatsrechtelijke literatuur.
,,Gezien, gehoord, geschreven” , bewijst 
dat er uit het werk van Van Raalte een 
voortreffelijk boek is samen te stellen. 
In zo’n nieuwe bundel zal weliswaar het 
werk van Van Raalte naar één zijde - de 
parlementair historische - overgeaccen
tueerd worden, maar in deze eenzijdige 
beperking zal het meesterschap van Van 
Raalte beter tot zijn recht kunnen komen.

drs. H. van Spanning.

Dr. E. van Raalte: ,,Gezien, gehoord, 
geschreven; tussen 1916 en 1972” , uitg. 
Tjeenk Willink, Zwolle; prijs f25 ,-.
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Zo denk ik 
er over

De redactie van „de Nederlander”  be
houdt zich het recht voor te lange inge
zonden stukken te bekorten.

Veel meer 
van ons 
afb ijten !

Woensdagavond 7 maart 1973: Met b ij
zonder grote ergernis naar de NOS- 
rubriek Den Haag Vandaag geluisterd. 
Ton Planken presteerde het voor de zo
veelste maal op uiterst arrogante manier 
zijn zeer partijdige visie te geven. Wat 
verbeelden zich, volgens hem, die confes
sionelen, die toch de grote verliezers 
waren, nu tegenover Burger?
De partijdigheid van de NOS bleek verder 
uit een cartoon waarin de confessionelen 
de grote overvragers waren tegenover die 
arme Den Uyl en de zijnen. Verder werd 
de heer Aantjes op een niet bepaald 
elegante manier aan de tand gevoeld door 
die andere pretmaker van de NOS. Om op 
Planken terecht te komen: Als ergste 
conclusie meende hij te moeten lanceren 
dat zo waar ook nog die CHU meegesleept 
zou moeten worden.

We hebben vaker van dit soort kreten 
gehoord. Die behoudende CHU als ballast.

Nu verwacht ik en vele jongere en oudere 
leden van de CHU met mij, dat we ons dit 
niet meer laten aanleunen. We willen niet 
uitgemaakt worden voor het meest behou
dende stelletje. Veel ouderen zijn inder
daad lid van de CHU geworden omdat 
deze juist vooruitstrevend was: een vrouw 
in de fractie, samenwerking met socialis
ten, verwerping van antithese, grote vrij
heid en verdraagzaamheid.
Laten daarom bestuur en fractie veel 
meer van zich afbijten als ons dit etiket 
wordt opgeplakt. Als dit niet gebeurt 
zullen zeer veel leden heel teleurgesteld 
zijn en mogelijk een ander onderdak 
zoeken. We moeten er ook voor zorgen 
steeds weer in de publiciteit te komen. 
In deze tijd siert bescheidenheid helaas 
de mens niet meer en zeker niet de 
politici. We zullen onze stijl moeten aan
passen en dan nemen we het niet langer 
om door de eerste beste presentator laat
dunkend behandeld te worden.

Nogmaals: Bestuur en fractie: Er wordt 
op u gerekend. Er is geen tijd meer te 
verliezen. Zijn of niet-zijn!

Maarssen C. P. Klap

België en de 

abortus

problematiek

zich verlegd heeft naar Regering en Par
lement. Het één en ander heeft ertoe 
geleid dat de liberale Minister van Justi
tie Van dér Poorten een spoedige her
ziening van de huidige wettelijke regeling 
- die maar weinig van de onze afwijkt - 
in het vooruitzicht gesteld heeft. De vraag 
in hoeverre deze bewindsman hierin zal 
slagen, zal voor een niet gering deel 
afhangen van de mate waarin de des
betreffende partijstandpunten met elkaar 
te verzoenen zijn. De verwachting is 
gewettigd dat liberalen en socialisten 
elkaar in deze gemakkelijk zullen vinden, 
daar beide groepen een vergaande legali
sering voorstaan. Bij de confessionelen 
ligt dit anders.

CHRISTEN-DEMOCRATEN

Het officiële partijstandpunt van de Vlaam
se en Waalse Christen-Democraten, dat 
onlangs door de Voorzitters Martens en 
Nothomb bekend gemaakt werd, wijkt n.1. 
beduidend en in restrictieve zin af van 
dat der socialisten en liberalen.
De confessionele stellingname die gro
tendeels gebaseerd is op het z.g. rapport 
Storme, kan als volgt samengevat worden: 
Abortus is een noodoplossing die slechts 
op grond van zeer ,,strenge”  medische 
redenen toegepast zou mogen worden. De 
nadruk moet niet zozeer gelegd worden 
op de noodzaak der legalisering als wel 
op de eerbied voor het leven en de plicht 
van de maatschappij het ongeboren leven 
te beschermen. In ,,uitzonderlijk drama
tische toestanden”  zou een pasgeboren 
kind onttrokken moeten worden aan het 
milieu waar het geen plaats vindt. Voorts 
zou de alleenstaande moeder die zelf 
voor het kind moet zorgen in aanmerking 
moeten komen voor speciale toelagen. 
Over de vruchtafdrijving op grond van 
ethische gronden (bloedschande, ver
krachting) wordt tenslotte met geen woord 
gerept.
Het is duidelijk dat de bovengenoemde 
standpunten, pro en contra, zich toespit
send op de vraag naar een meer of 
minder verreikende legalisatie, voldoende 
elementen voor ernstige en principiële 
meningsverschillen bevatten. In een land 
waar ingevolge de meest nauwkeurige 
ramingen meer dan 40.000 illegale abor
tieve ingrepen per jaar plaatsvinden - dit 
getal omvat niet eens de in h e t ,,buiten
land behandelde”  gevallen - doet het con
fessionele standpunt, hoe goed ook be
doeld, wat irreëel aan. D e,,affaire Peers”  
heeft aangetoond dat in een maatschappij, 
hoe traditioneel deze ook nog mag zijn 
ingesteld, met name de jeugd, die immers 
in deze tijd van massacommunicatie media 
volop aan alle mondiale trends meedoet, 
in beweging is gekomen. De Belgische 
Christen-Democraten zijn bewust of on
bewust aan dit verschijnsel voorbijgegaan. 
Jammer.

Brussel Hans Gualthérie van Weezel.

De overgang van een agrarische naar een 
industriële maatschappij, die zich in Bel
gië net als in de rest van West-Europa 
snel voltrekt, manifesteert zich in dit 
vrij traditioneel ingestelde land wellicht 
meer schoksgewijs dan elders. Inderdaad 
is de Belgische maatschappij nog conven
tioneel, met alle voor- en nadelen van 
dien. Vooral de nadelen laten zich gevoe
len: een relatief geringe sociale mobili
teit, sociale en economische ongelijkheid, 
clericale invloeden, generatie conflicten, 
etc. Tegen deze achtergrond dient ook 
de emotie rond de abortusproblematiek 
gezien te worden.

DE ABORTUSWETGEVING

Speelde de discussie inzake de abortus- 
provocatus zich het afgelopen jaar nog 
voornamelijk af op het niveau der ver
schillende partijcongressen, men kan 
thans constateren dat na de bijkans hyste
rische vormen aannemende affaire rond 
de Naamse gynaecoloog dr. Peers, deze

CHU

benadeeld

neuzen en Almelo een zeer actief CHU-lid 
is geweest.
Wel wordt dikwijls gedacht dat mr. Quarles 
van Ufford in 1946 bij zijn benoeming tot 
Commissaris in Gelderland CHU-lid was, 
maar deze had al geruime tijd tevoren 
bedankt. Zijn naamgenoot mr. Quarles 
van Ufford in 1946 bij zijn benoeming 
tot Commissaris in Gelderland CHU-lid 
was, maar deze had al geruime tijd te
voren bedankt. Zijn naamgenoot mr. 
Quarles van Ufford, indertijd Commissa
ris in Zeeland is nooit lid van een poli
tieke partij geweest.
, ,Politiek gezien” , wat A. B. als norm lijkt 
te aanvaarden, is de CHU dus vele tien
tallen jaren „benadeeld” .
Volgens de huidige procedure hebben de 
Provinciale Staten gelegenheid tot in
spraak en meningsuiting over de eigen
schappen die zij voor een nieuwe Commis
saris gewenst achten, wat heel iets anders 
is dan een politieke uitspraak.
De CH-leden van de Provinciale Staten 
van Gelderland hebben, m.i. terecht, uit
gesproken, nadat andere fracties ook 
iemand uit hun midden hadden genoemd, 
dat mr. Van Verschuer daar het meesti 
aan beantwoordt. Ik ben het daar als 
buitenstaander met enige kennis van Gel
derland, volledig mee eens en al wordt, 
zoals A. B. schrijft, ,,Baron Van Ver
schuer er geen dienst mee bewezen” , 
voor mij weegt het provinciaal en lands
belang nog altijd zwaarder dan dat van 
personen en zelfs dan dat van de CHU.

Epe Diepenhorst

Met verbazing en schrik las ik het re 
dactionele artikel, getekend A. B., in ,,de 
Nederlander”  van 2 m aartj.1.:,,Commis
saris in Gelderland” .
Is het werkelijk verleden tijd dat voor dit 
ambt figuren van uitzonderlijke bestuurs
kwaliteiten werden benoemd, waarbij, ge
tuige het in verhouding grote aantal partij
loze commissarissen, niet het lidmaat
schap van een bepaalde politieke partij 
maatgevend was?
Heeft de CHU haar principiële strijd tegen 
de verzuiling opgegeven?
Wij moeten zeker een 40-tal jaren (verder 
reikt mijn herinnering niet) teruggaan om 
de laatste C.H. Commissaris van de 
Koningin aan te treffen vóór de benoeming 
in 1970 van mr. Rijpstra, die overigens 
niet zoals A. B. schrijft ,,tot de CHU kan 
worden gerekend” , maar steeds als burge
meester respectievelijk van Smilde, Ter-

Bouwsubsidie 
inrichtingen 
voor kinder 
bescherming
De regeling voor het verlenen van bouw
subsidie aan particuliere inrichtingen van 
kinderbescherming ondergaat een aantal 
wijzigingen. Onder meer wordt de ver
plichte eigen bijdrage van de particuliere 
kinderbescherming afgeschaft.

Aldus blijkt uit een recent Koninklijk 
besluit.

DE EIGEN BIJDRAGE

Op het ogenblik variëert de verplichte 
eigen bijdrage van de particuliere kinder
bescherming in de bouwkosten (nieuw
bouw en verbouwing) van inrichtingen van 
25 procent tot 10 procent, afhankelijk van 
het, bedrag van de bouwkosten en van de 
soort inrichting.

Weliswaar wordt dus een aanzienlijk deel 
van de bouwkosten gedekt door subsidie, 
maar in de loop der jaren is het voor de 
particuliere kinderbescherming steeds 
moeilijker geworden, de zgn. eigen bij
drage op te brengen. Met name komt dit 
door de sterke stijging van de bouwkosten. 
Van vele kanten is dan ook aangedrongen 
op afschaffing van de verplichte eigen 
bijdrage.

SUBSIDIE VOOR 100 PROCENT

Het uitgangspunt van de nieuwe regeling 
is dat 100 procent subsidie wordt verleend 
voor de door de minister van justitie 
aanvaarde bouwkosten.
In de praktijk betekent dit dat vrijwel 
steeds alle bouwkosten volledig door sub
sidie worden gedekt.
Zou een deel van de kosten niet aanvaard 
worden, dan kan dit zijn b.v. omdat het 
voorzieningen betreft die liggen buiten de 
directe behoefte van een inrichting of 
omdat met minder kostbare voorzieningen 
kan worden volstaan. Wil men deze voor
zieningen toch aanbrengen, dan zal men 
dit uit eigen middelen moeten bekostigen.

VERPLICHTE BESTEMMING VOOR
,,KINDERBESCHERMINGSKINDEREN”

Tot nu toe moest men zich verbinden om 
een evenredig deel van de capaciteit van 
de inrichting te bestemmen voor minder
jarigen die onder een maatregel van kin
derbescherming vallen. Als regel werd 
dit deel vastgesteld aan de hand van de 
procentuele hoogte van de bouwsubsidie. 
Bij een subsidie van 100 procent zou dit 
in beginsel betekenen, dat de inrichting 
geheel ter beschikking van ,,kinderbe- 
schermingskinderen”  moet worden ge
houden. Dat zou het isolement van deze 
groep in de hand kunnen werken en boven
dien de in gang zijnde ontwikkeling naar 
een zekere integratie van de verschil

lende vormen van jeugdzorg kunnen be
lemmeren.

Daarom is gekozen voor een regeling 
waarbij de inrichting zich verbindt - als 
de minister van justitie dat vraagt - ten
minste 85 procent van de capaciteit te be
stemmen voor kinderbeschermingskin- 
deren.

TERUGBETALINGSREGELING

Ook de regeling voor terugbetaling van 
verleende bouwsubsidie wordt anders. Als 
gebouwen of terreinen waarvoor bouw
subsidie is verleend, worden vervreemd 
of aan hun bestemming onttrokken, of 
als de goedkeuring van de inrichting 
wordt vastgesteld door de minister van 
Justitie die daarbij rekening houdt met 
de waarde van de goederen, de verstrekte 
subsidie en het bedrag dat men uit eigen 
middelen heeft besteed.
Men kan de gebouwen of terreinen ook 
in eigendom overdragen aan de Staat. 
Als men een deel uit eigen middelen 
bekostigd heeft, krijgt men daarvoor een 
vergoeding, die door de Minister wordt 
vastgesteld.
Is men het niet eens met dat bedrag 
of die vergoeding, dan volgt een bin
dende vaststelling door een commissie 
van deskundigen.
Bovenstaande regeling is ontleend aan die 
welke geldt voor scholenbouw bij het 
voortgezet onderwijs.
De oude terugbetalingsregeling hield in dat 
de aanspraken van de overheid elk jaar 
met 2 procent verminderden en na 50 
jaar tot nul waren teruggebracht.

Congres
Amerikaans-
Europese-
betrekkingen

Op maandag 26 maart zal prins Bernhard 
in het RAI-congrescentrum in Amsterdam 
een grote driedaagse conferentie openen 
over de toekomstige betrekkingen tussen 
de Europese Gemeenschap en de Ver
enigde Staten en Canada. Ook de nood
zakelijke verbetering van relaties met 
andere economische grootmachten, zoals 
Japan, zal een belangrijk onderwerp van 
discussie zijn.

Ongeveer 400 gedelegeerden zullen deze 
niet-gouvernementele conferentie, geor
ganiseerd door de Internationale Europese 
Beweging, bijwonen. Daaronder zijn vele 
prominente figuren uit de parlementaire 
en politieke wereld, het bedrijfsleven en 
de wetenschap uit de negen lidstaten 
van de EG, de Verenigde Staten en ook 
jNoorwegen (op het tijdstip van voorberei- 
iding van de conferentie nog officieel kan- 
didaat-lid voor de EG).
De belangrijkste sprekers tijdens de ope- 
ningsbijeenkomst op 26 maart zijn pro
fessor Walter Hallstein (vroegere voor
zitter van de Europese Commissie, thans 
voorzitter van de Internationale Europese 
Beweging), Nelson Rockefeller, gouver
neur van de Amerikaanse staat New York, 
ide Rt. Hon. Roy Jenkins (fervent pro-EG 
IBrits parlementslid voor Labour) en de 
ibekende Franse publicist professor Ray- 
mon Aron.
Gastsprekers tijdens de dagelijkse lunches 
zullen zijn mr.' J. Luns, secretaris-gene
raal van de NAVO, dr. E. van Lennep 
namens de OESO, en de voorzitter van de 
Europese Commissie, Francois-Xavier 
’Ortoli.
De conferentie is voortgekomen uit Eu
ropese initiatieven om de trans
atlantische relaties op terreinen als po
litiek, economie, handel, defensie, in breed 
perspectief onder de loupe te nemen. De 
financiering gebeurt uit particuliere mid
delen uit Europa.

DRINGEND

Een van de leden van het Engelse werk
comité van de Internationale Europese 
Beweging, mr. Ernest Wistrich, die nauw 
betrokken is bij de organisatie van deze 
Atlantische conferentie, zei op een pers
conferentie in Den Haag, dat vooral de 
consequenties van de uitbreiding van de 
EG en de veranderingen in de Ameri
kaanse buitenlandse politiek dringend be
sproken moeten worden. ,,Veel Europea
nen vrezen dat de wereldproblemen ge
regeld zullen worden zonder dat de Euro
pese stem voldoende wordt gehoord,”  
meende hij. Volgens Wistrich is de dia
loog tussen politici en particulieren uit

Zie verder pag. 8
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de Gemeenschap en uit Noord-Afrika een 
rechtstreeks gevolg van de Parijse top
conferentie van oktober vorig jaar.

BLIJVEND

Het is de bedoeling dat na afloop van de 
conferentie een comité zich in de een of 
andere georganiseerde vorm zal blijven 
bezighouden met de relaties tussen West- 
Europa en de Verenigde Staten, Canada en 
Japan.

De Internationale Europese Beweging 
meent dat ook het recente bezoek van de 
Britse Prime Minister Heath, aan presi
dent Nixon en de contacten tussen Nixon 
en diverse andere Europese leiders de 
noodzaak hebben aangetoond van een spoe
dige en positieve actie om de instand
houding van nauwe relaties tussen West- 
Europa en Noord-Amerika over econo
mische problemen, veiligheid en defensie 
en buitenlands beleid te waarborgen.
Een van de Amerikaanse deelnemers aan 
de conferentie, mr. James R. Huntley, 
tevens lid van de stuurgroep van de In
ternationale Europese Beweging in de VS, 
zei op de persbijeenkomst in Den Haag dat 
ook veel van zijn landgenoten de betrek
kingen met Europa te belangrijk achten om 
ze over te laten gaan aan de regeringen. 
,,Wij hopen op nieuwe communicatie
mogelijkheden met Europa en ook met 
Japan. Het gaat vooreerst om een ver
kenning van de bestaande realiteiten op 
politiek en economisch gebied,”  aldus 
Huntley.

Ven/olg

congres

Amerikaans-

Europese

betrekkingen
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Tilanus
antwoordt
Burger

CHU-fractievoorzitter Tilanus heeft op 
20 maart j.1. kabinetsformateur mr. Bur
ger het volgende geantwoord op zijn brief 
van 17 maart.

Gaarne zeg ik u dank voor uw brief van 
17 maart j.1. Ik waardeer het, dat u zich 
na uw brief van 12 maart aan de heren 
Andriessen en Aantjes nu ook tot mij 
richt.
Dat geeft mij de gelegenheid, de opstel
ling, die de CHU steeds heeft ingenomen, 
nog eens uiteen te zetten.

Reeds voor de verkiezingen heeft de CHU 
zich uitgesproken voor de vorming van 
een parlementair meerderheidskabinet. 
Tot de vorming daarvan hebben wij geen 
enkele constructieve partij willen uitslui
ten.

Na de verkiezingen, waaruit de PvdA 
als grootste partij te voorschijn kwam, 
hebben wij aan Hare Majesteit de Koningin 
geadviseerd, een formateur uit die kring 
een opdracht te geven.
Dit impliceert onze bereidheid een kabinet 
met een socialistische minister-president 
te aanvaarden.
Uit het rapport van de heer Ruppert blijkt 
eveneens dat wij aan een kabinet, steu
nend op PvdA, KVP, ARP, PPR, CHU en 
D’66, zouden willen medewerken.

Uiteraard »ni! >vij daarbij steed? van de 
veronderstelling uitgegaan, dat overleg 
over program en zetelverdeling nood
zakelijk is en mogelijk moet zijn. Het 
is nu eenmaal zo, dat de Nederlandse 
politieke constellaUe geen meerderheden 
kent, tenzij een coalitie wordt gevormd. 
Dan is het ook een landsbelang dat min
derheden hun program niet verabsolute
ren, maar bereid zijn de voor hun be
langrijke punten in te brengen in het 
overleg.

Ik ben mij daarbij zeer welbewust, dat 
de omvang van die inbreng in overeen
stemming met de verkiezingsuitslag en 
de krachtsverhoudingen in het parlement 
zal zijn.
Dit brengt mee, dat niet aan alle ver
langens van alle gesprekspartners zal 
kunnen worden voldaan. Maar het moet 
wel mogelijk zijn, althans voldoende van 
die verlangens te laten doorklinken in 
een regeringsprogram.

Tot een dergelijk overleg, over program 
en zetelverdeling is de CHU steeds bereid 
geweest.
U zult dat ook in alle uitgegeven commu- 
niqué’s terugvinden, laatstelijk in het 
communiqué van 13 maart j.1., naar aan
leiding van een beraad van de frakties 
van de Eerste en Tweede Kamer en het 
Bestuur over uw brief van 12 maart j.1. 
Het zal u dan ook duidelijk zijn, dat deze 
brief ons zeer heeft verbaasd.

Thans vraagt u de CHU zich positief op 
te stellen tegenover een kabinet, waarvoor 
een gefiteerd, onaantastbaar program zal 
gelden.
Ook de heren Andriessen en Aantjes heb
ben niet op die basis overleg met u 
gevoerd.
Ik kan het inderdaad niet verantwoorden, 
met een bepaald program de verkiezingen 
in te gaan en daarna mede te werken 
aan de uitvoering van een ander program, 
zonder dat daaraan iets gewijzigd kan 
worden.
Juist daarom hebben wij steeds overleg 
noodzakelijk geacht.

Uw oordeel omtrent de mogelijkheid daar
toe is de sleutel voor het antwoord op de 
mij gestelde vraag van het al of niet 
gedogen.
Het uiteindelijke antwoord op die vraag 
zal mede afhankelijk zijn van het resultaat 
van het overleg.

DEN HAAG -  De CH-fractie bespreekt 
hier' de brief van kabinetsformateur Bur
ger, tijdens de maandagmiddag bijeen
geroepen spoedbijeenkomst, in Den Haag.

Op de achtergrond drs. A. D. W. Tila
nus, fractievoorzitter, verder rechts om 
de tafel partijvoorzitter mr. . W. A. Ba
ron van Verschuer, dhr. T. Tolman, mr. 
W. Scholten, drs. G. van Leijenhorst,

drs. H. van Spanning, drs. J. G. De 
Klerk, drs. D. F. van der Meij, dhr. 
H. Wisselink en jhr. mr. de Geer van 
Oudegein.

De Christen-democratische
samenwerking

door mr. O.W.A, van Verschuer

Met vriendelijke groeten. Tilanus.

Unievoorzitter Van Verschuer.

Het was mijn bedoeling de discussie over 
de nota van de Contactraad en de nota, 
die bet bestuur daarover voor de kies
verenigingen maakte, bij u in te leiden. 
Dat was mijn bedoeling.
De realiteit van vandaag is, dat de ka
binetsformateur een wig drijft in het 
christendemocratische blok. De wijze 
waarop door de heer Burger de CHU 
wordt bejegend dient scherp afgekeurd 
te worden. Het verwijt is onverdiend, 
zakelijk onjuist en niet de stijl waarvan 
wij mogen verwachten, dat een door de 
Koningin aangewezen formateur in ’s lands 
belang bezig is.

CONSTRUCTIEF

Wij zouden in dezelfde fout vervallen als 
wij op dezelfde wijze als de heer Burger 
de CHU bejegent, verder zouden gaan. 
Het is nu zaak om heel duidelijk aan te 
geven, wat de CHU wil, wat de CHU 
voor oplossing ziet om uit de politieke 
patstelling te komen, waarin ons land 
verzeild is geraakt. Ook al hoeven wij 
voor de situatie, waarin wij verzeild 
raakten, niet in de eerste plaats de 
schuld bij ons zelf te zoeken, dit ontslaat 
ons niet van de plicht constructief bezig 
te zijn om te proberen ons land weer 
regeerbaar te krijgen.
De Unieraad heeft in de vergadering 
van zaterdag 10 maart het vertrouwen 
in het beleid van de fractie van de Tweede

Kamer, dat in nauw overleg met dat 
van de Eerste Kamer tot stand komt, 
uitgesproken. Het mag ook wel eens ge
zegd worden: er bestaat grote eensgezind
heid in de Unie. Die eensgezindheid be
staat er ook tussen KVP, ARP en CHU 
als het gaat om de vraag of wij moeten 
toelaten, dat er een wig wordt gedreven 
in de christendemocratische samenwer
king. De heer Burger begon met de ARP 
- nu de CHU - is de volgende de KVP? 
De christendemocratische samenwerking 
wordt op de proef gesteld en met name 
KVP en ARP moeten - de CHU heeft daar 
niet om gevraagd en zal er niet om 
vragen - door hun antwoord aan de heer 
Burger laten zien wat wij hun waard zijn.

VERTROUWEN

De Christelijk Historische Unie moet 
bereid zijn ook in deze dagen vertrouwen 
te hebben in de christendemocratische 
partners. Het samenwerken aan een ge
meenschappelijk ideaal vanuit een ge
meenschappelijk uitgangspunt is een hoog 
goed.
Ik hoop daarom van harte, dat wij spoedig 
ons wederom bij die christendemocra
tische samenwerking kunnen bepalen.
Dat wij duidelijk lijnen kunnen trekken 
naar de maatschappij van morgen en 
kunnen aangeven wat in de christendemo
cratische samenwerking ons beweegt.
In veel plaatsen in Nederland wordt op 
de avond, dat ik dit schrijf, in de kerken 
bidstond voor het gewas gehouden. Op de 
Veluwe is deze dag zelfs een rustdag en 
een bezinningsdag. Wij bidden niet alleen 
voor het gewas van de boer, de fruit
teler, de tuinder; wij willen ook bidden 
voor het gewas van de christendemocra
tische samenwerking en wij willen vra
gen om de politieke moed om onze doel
stelling te bereiken. Als wij dit God

vragen dan vragen wij dit omdat wij 
geloven mogen, dat wij ook hierdoor 
Hem kunnen dienen. Dat legt een grote 
verantwoordelijkheid op onze schouders. 
Laten wij proberen dit te volbrengen en 
ons niet van de wijs laten brengen door 
welke burger dan ook.

Van Verschuer.

T r o u w
’n opmerkelijk góéde krant
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Op 19 mei:

kiezen voor één partij 
géén federatie door Wm C. de Kruyf

Discussie-

biieenkomst

Rotterdam

Na de algemene buitengewone vergade- 
’ring van 16 december 1967 in Utrecht 
met een ongekend grote opkomst, waarop 
de Unie zich uitsprak voor een nieuwe 
koers, zal op de algemene vergadering 
van zaterdag 19 mei a.s. in Apeldoorn 
wederom een zeer belangrijke beslissing 
van de leden worden gevraagd. Een be
slissing, die bepalend zal zijn voor de 
toekomst van de Unie. Op die dag zullen 
wij ons er in principe over moeten uit
spreken of wij als CHU bereid zijn, 
samen niet ARP en KVP, op te gaan in 
één nieuwe christen-democratische par
tij onder gelijktijdige opheffing van de 
drie bestaande partijen.

De Nota van de Contactraad „Op weg 
naar een verantwoordelijke maatschap
pij” , waaraan voor de Unie een vijftal 
prominenten medewerkten, dient bij deze 
beslissing als uitgangspunt, tesamen met 
de beleidsnota van het bestuur.

NIETS NIEUWS

Al met al is er niets nieuws onder de zon. 
Zes jaar geleden, direct na de verkiezin
gen van 14 februari 1967, zocht de toen
malige Unievoorzitter, drs. Tilanus, con
tact met zijn KVP-collega, mr. Aalberse, 
in welk gesprek ook betrokken werd de 
voorzitter van de ARP, dr. Veerman. 
Gedrieën werd men het eens over een 
nauwe samenwerking. De ,,Achttien”  de
den hun intrede.

Op eigen erf werd de commissie Schol- 
ten/Kaland/Huysen ingesteld, die o.m. 
in brede kring hearings hield en het 
hoofdbestuur een rapport aanbood, waarin 
vooral organisatorische verbeteringen 
werden voorgesteld. Doch veel verder 
kwam men niet. Eind 1969 kwam de voor
bereiding op gang voor de staten- en 
raadsverkiezingen in 1970, die in ver
gelijking met 1966 een ernstige teruggang 
voor ons betekenden.

Toen in het najaar van 1970 de campagne 
startte voor de kamerverkiezingen van 
april 1971, kwam vanuit Drachten, waar 
de fractieleiders Schmelzer, Biesheuvel 
en Mellema gezamenlijk optraden, de 
dezer dagen ook door Aantjes gebezigde 
slogan ,,Samen uit, samen thuis” . Som
migen vonden deze uitspraak watpraema- 
tuur, anderen juichten dit geluid van 
harte toe. Met name in Friesland, waar 
CHU, ARP en KVP bij de statenverkie
zingen met één gemeenschappelijke lijst 
waren uitgekomen en vervolgens in de 
staten één fractie vormden o.l.v. mevrouw 
De Graaf-Nauta. Dit alles in de ver
wachting, dat landelijk straks één partij 
tot stand zal komen

GESCHIEDENIS

Zaterdag 12 december 1970 vergaderden 
de drie christen-democratische partijen 
gelijktijdig. De Unieraad kwam bijeen in 
Pays Bas in Utrecht. Ook toen werd 
geschiedenis gemaakt. Aangenomen werd 
een gemeenschappelijk urgentieprogram, 
waarmee men naast het eigen program 
de verkiezingen inging. Meer bleek helaas 
niet mogelijk. Elke partij zou onder haar 
eigen identiteit optreden.

Na de verkiezingen in 1971, die voor 
elk van de drie partijen verlies oplever
den, werd de contactraad opgericht, be
staande uit vijf leden per partij. Op 
17 juni 1972 rondde zij haar werkzaam
heden af met de presentatie van de reeds 
eerder genoemde uit zeven hoofdstukken 
bestaande strategienota, die zich richt 
op de vorming van één partij. Het lag in 
de bedoeling, dat deze nota vóór Kerstmis 
197E in de partijen en partij-organen 
zou worden besproken. De kabinetscrisis 
in juli vorig jaar met als gevolg ver
vroegde verkiezingen gooide het schema 
danig in de war. Bij deze verkiezingen 
konden wij -  ondanks vijf jaar samen- 
spreking -  niets gemeenschappelijks bie
den, noch één lijst, noch één fractie, 
noch één program. Alleen een stuk ondui
delijkheid. De resultaten waren er dan 
ook naar. CHU en KVP leden een ge
voelig verlies. Zullen wij bij volgende 
verkiezingen klaar zijn?

er - ongeacht de verdere organisato
rische vormgeving - naar dient te streven 
om bij verkiezingen voor de Tweede Kamer 
met een gemeenschappelijke lijst uit te 
komen om vervolgens een gemeenschap
pelijke fractie te vormen. Dat gemeen
schappelijk bestuursorgaan waarborgt de 
coördinatie van beleid en beslissingen in 
de top van de drie partijen gedurende de 
overgangstijd naar die ene partij. Daar 
hebben we met alle gevaren daaraan ver
bonden de federatie niet voor nodig.

Wm. C. de Kruyf

De kamerkring Rotterdam van de CHU 
houdt in de komende weken discussie
bijeenkomsten. Tijdens een bijeenkomst, 
op donderdagavond 29 maart indePaulus- 
kerk aan de Mauritsweg te Rotterdam 
wordt gesproken over organisatorische 
problemen.
Op maandagavond 9 april wordt vergaderd 
in het Trefount aan de Boezemsingel. 
Het is de bedoeling dan te praten over de 
nota van de contactraad van KVP, ARP 
en CHU ,,Op weg naar een verantwoor
delijke maatschappij”  en andere notities. 
Beide vergaderingen vangen om acht uur 
aan.

De wijk 

Koekange
Wm. C. de Kruyf

Nu zijn we dan zo ver, dat de drie par
tijen op basis van de nota van de contact
raad op 19 mei een uitspraak zullen doen. 
Eén partij? De KVP heeft daar blijkbaar 
geen moeite mee. Zij wenst één christen
democratische partij. De nota van het 
bestuur van de ARP geeft een keuze uit 
drie mogelijkheden: één partij, een fe
deratie of zelfstandig blijven voortbestaan. 
Op de op 19 maart j.1. gehouden bezin
ningsdag van de ARP sprak zich slechts 
een kleine minderheid uit voor het laatste. 
Een meerderheid was voor één partij, 
doch wil als aanloop daartoe een federa
tie. In de nota van het Uniebestuur wordt 
min of meer een tussenstandpunt ingeno
men. Wel willen we óns richten op de 
vorming van één christen-democratische 
partij, doch wij achten indien nodig de 
vorming van een federatief verband daar
toe een aanvaardbare weg. Een minder
heid op de Unieraad van 10 maart vond 
dit acceptabel. De federatie mag alleen 
een tussenstation zijn op weg naar die 
nieuwe partij.

DUniELIJKHEID

Zij, die zo spreken, zien de federatie 
dan als middel. Doch het gevaar is niet 
denkbeeldig, dat anderen diezelfde fede
ratie als doel zien. Niemand minder dan 
mr. Beernink betoogde deze weken weer, 
dat z.i. de uiterste vorm van samenwerking 
tussen de drie confessionele partijen is de 
federatie en geen stap verder. Welnu, 
dan komen wij inderdaad geen stap verder. 
De Unie, aan wie en niet ten onrechte zo 
vaak onduidelijkheid is verweten, dient 
hier voor alles duidelijk te zijn. Wij willen 
streven naar één partij. Een andere keuze 
is er niet.

HECHT

Op het moment, dat ik deze regels schrijf, 
hebben ARP en KVP blijkens uitlatingen 
van hun fractievoorzitters de door for
mateur Burger buiten de deur gezette 
CHU (nog) niet losgelaten. In de respec
tievelijke Tweede-Kamerfracties is een 
hechte samenwerking gegroeid. Bij één 
partij had Burger dit spel nooit kunnen 
spelen, in een federatie met toch in zekere 
zin zelfstandige partijen wel. De erva
ringen in deze kabinetsformatie kunnen 
ons wel wat leren. Bovendien dreigt het 
gevaar in een federatie, dat de ene partij 
flirt met links en de andere partij met 
rechts. Concurrentietendensen kunnen 
weer tot hun recht komen, conflicten zijn 
niet uitgesloten. Van zo ’n samenwer
kingsverband gaat ook geen wervings
kracht uit.

Ik realiseer mij heel goed, dat na de 
principe-uitspraak die ene partij er niet 
gelijk is. De organisatorische concreti
sering van het principebesluit is echter 
de tweede fase. Na deze uitspraak dient 
onverwijld een gemeenschappelijk be
stuursorgaan te worden opgericht, dat

Op 14 februari j.1. kwam de Christelijk 
Historische Kiesvereniging te De Wijk- 
Koekange in ledenvergadering bijeen. 
Tijdens deze bijeenkomst is met algemene 
stemmen de uitspraak gedaan om te komen 
tot de verwezenlijking van één Christe
lijk Democratische Volkspartij op natio
naal niveau.
De leden vragen het Uniebestuur met 
klem de plaatselijke kiesvereniging in 
den lande met spoed tot soortgelijke 
uitspraken te doen komen, omdat iedere 
dag uitstel een nadelige uitwerking heeft 
op de politieke en confessionele eenheid 
in ons democratisch bestel.

VAN DER G U S  
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek

Telefoon 05130-22652

Christen-democratie

op nieuwe wegen

,,Christen-democratie op nieuwe 
wegen” . Dit is het thema van de 
conferentie, welke de Lohman- 
stichting, het politiek-wetenschap- 
pelijk centrum van de CHU, op za
terdag 24 maart - aanstaande za
terdag derhalve - in het Bergho- 
tel te Amersfoort belegt. De con
ferentie duurt van 10 tot 4 uur.

Het moet een open ontmoetingsdag 
worden. Thema’s uit de nota van de 
contactraad; ,,Op weg naar een ver
antwoordelijke maatschappij”  zul
len op indringende wijze, boeiend 
en wellicht vanuit een andere in
valshoek dan u gewend bent, aan de 
orde komen.
Op die dag blijven we ook niet te 
dicht bij huis. Prof. dr. J. W. van 
Hulst, oud Unie-voorzitter, een po
liticus die zijn sporen verdiend 
heeft bij de christen-democratische 
samenwerking in het Europees par
lement, is iemand die zeer uitge
sproken denkbeelden heeft over de 
kloof tussen de werelden van Oost 
en West. Op zijn bekende boeiende 
wijze zal deze spreker het thema 
belichten. Ds. A. de Haan uit Al
melo, die zowel met hart en ziel 
stadspredikant is als al jarenlang 
betrokken bij zending en wereld- 
diaconaat, schetst in vaart zijn visie 
op het waagstuk om aan christen 
zijn politiek gestalte te geven.

Bovendien kunt u aan het begin van de 
middag enkele stemmen uit de prak
tijk beluisteren. Heel kort zullen 
een gemeenteraadslid, een lid van 
provinciale staten, een kamerlid 
en een oud-lid van het Europese 
parlement, iets over hun werk, hun 
ervaringen met christen-democra
tische samenwerking in de politiek 
vertellen.

Het zijn: de heer A. van Wijngaar
den, fractievoorzitter van de CCP 
te Capelle aan den IJssel, mevrouw 
D. Y. W. de Graaf-Nauta, voorzitter 
van de gezamenlijke fractie in de 
provinciale staten van Friesland, de 
heer H. Wisselink, lid vandeChris- 
telijk-Historische Tweede-Kamer- 
fractie en mr. C. A. Bos, tot begin 
deze week lid van het Europees 
parlement.

Door de gehele dag heen speelt 
echter uw aandeel in het geheel. 
U kunt elkaar écht ontmoeten, in 
goed gesrprek, in open diskussie- 
groepen o.l.v. in Unie en Stichting 
bekende en deskundige mensen. U 
mag niet alleen, wij willen graag 
dat u aktief meedoet, kritische vra
gen stelt.

Consumpties, conferentiemateriaal, 
goed verzorgde lunch - alles samen - 
kost die dag u slechts f l 5 , -  per 
persoon!
Mogen wij zeggen, tot ziens in 
Amersfoort op de 24ste?
Wij dachten dat ons thema christen
democratie op nieuwe wegen ook uw 
aandacht ten volle waard was!

Het bestuur van de Lohmanstich- 
ting behoudt zich het recht voor 
om in overleg met het bestuur van 
de CHU, gezien de recente poli
tieke ontwikkeling en die nauw sa
menhangen met de christen-demo
cratische samenwerking, het thema 
van het op zaterdag 24 maart te 
Amersfoort te houden congres te 
wijzigen. Wellicht ook wordt de 
agenda aangevuld met enkele ac
tuele beschouwingen, waarvoor dan 
gevraagd worden Unievoorzitter mr. 
O. W. A. van Verschuer en frac
tievoorzitter drs. A. D. W. Tilanus.
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e drie Christen
democratische partijen de 
beslissing op 19 mei voorbereiden

Het is de bedoeling van het bestuur van 
de CHU, dat in de weken, voorafgaande 
aan de op zaterdag 19 mei aanstaande 
te houden algemene vergadering van de 
Unie, de kiesverenigingen de nota ,,Op 
weg naar een verantwoordelijke maat
schappij”  van de contactraad van KVP/ 
ARP/CHU bespreken. Op de jaarverga
dering immers zal de Unie een uitspraak 
moeten doen.
Op dezelfde dag vergaderen ook de hoogste 
bestuursorganen van de twee andere chris- 
ten-democratische partijen, om een oor
deel te geven over de nota van de contact
raad. En ook de kiesverenigingen en 
afdelingen van KVP en ARP vergaderen 
in de komende weken in eigen kring om 
zich een oordeel te vormen.

LEIDRAAD

Voor de besprekingen in de christelijk- 
historische kiesverenigingen kunnen een 
aantal stukken een leidraad vormen. Dat 
is allereerst de nota van de contactraad. 
In de tweede plaats is er een anti
revolutionaire notitie. Dit is een in AR- 
kring opgesteld geschrift, dat is bedoeld 
om het overleg binnen de AR-kiesvereni- 
gingen op gang te helpen.
In de derde plaats is er een notitie van 
het Uniebestuur. Over deze notitie sprak 
de Unieraad reeds op zaterdag 10 maart 
jongstleden. Gezien de recente ontwikke
lingen tijdens de kabinetscrisis besloot 
het Uniebestuur deze notitie nog niet in 
de openbaarheid te brengen.
Teneinde toch een discussie in de CH- 
kring mogelijk te maken heeft de redactie 
van , ,de Nederlander’ ’ besloten, niet alleen 
uittreksels uit de nota van de contactraad 
en uit de AR-notitie te publiceren, doch 
ook een indruk te geven van de CH- 
notitie.

NOTA VAN DE CONTACTRAAD

De leden van de contactraad, die hun 
nota noemden: ,,Op weg naar een verant
woordelijke maatschappij” , schreven hun 
nota duidelijk vanuit een christelijke ach
tergrond of zo u wilt, vanuit hun Christen 
willen zijn. Dat is in het hele stuk merk
baar al wordt het nergens met zoveel 
woorden gezegd. Uit hun benadering van 
de politieke problemen blijkt een bewogen
heid met de zwakkeren in onze samen
leving. Ook klinkt bezorgdheid door voor 
de huidige ontwikkelingen, zoals de toe
nemende polarisatie (d.w.z. het scherp 
stellen van de tegenstellingen, het abso
lute naar voren halen van dat wat ons 
scheidt, inplaats van het zoeken naar dat 
wat ons samen kan brengen), de inflatie, 
het valse gezicht van de welvaart, waar
door onder de mom van materiële voor
uitgang het geestelijke welzijn bedreigd 
wordt, allengs uithollen van de ware 
functie van de democratie.

a. Zij kiezen voor een samenleving, die 
berust op harmonie en rechtvaardige 
afweging van tegengestelde belangen. 
Internationaal betekent het b.v. dat we 
wat van onze welvaart afstaan aan de 
arme landen, geen eng ons eigen ik 
(land) voorop stellen. Economisch be
tekent het dat we ons bevrijden uit het 
materialisme en komen tot daadwer
kelijk dienen van de ander. Economisch 
gezien betekent het eveneens dat we 
niet naar hartelust omgaan met wat 
de aarde ons geeft, maar dat we ons 
beheersen; een schoon milieu is een 
eerste vereiste, alleen een kleiner 
bedrag in ons loonzakje kan reddend 
werken. Misschien moeten wij er allen 
tesamen, hoog en laag wel aan wennen 
een offer te brengen voor dit doel, 
wel ieder naar draagkracht, maar toch 
kan het een vermindering betekenen 
van ons reëel besteedbaar inkomen. 
Zuivere lucht, betrouwbaar water, een, 
niet vergiftigde bodem, het zijn al 
en werden nog meer schaarse goe
deren. En om ze te behouden zal 
ons aller houding moeten veranderen, 
zullen wij die goederen moeten waar
deren en er wat voor over moeten 
hebben om ze te behouden. De regering 
treedt al op maar zal nog in veel

sterkere mate hier regelend moeten 
optreden. Harmonie in onze samen
leving betekent ook een eerlijk af
wegen van wat we verdienen (inko- 
mensnivelering). De vraag komt op 
of we wel of niet verantwoording kunnen 
nemen voor te veel kinderen. Voor
lichting door de overheid op het terrein 
van geboortebeperking zal nodig zijn 
zonder de persoonlijke vrijheid aan te 
tasten.

b. Zij kiezen voor een meer geestelijke 
toerusting van de mensen, meer cul
turele en creatieve ontwikkeling, meer 
aandacht voor sport en recreatie, meer 
vorming, alle onderwijs zal voor ieder
een bereikbaar zijn.

c. Zij kiezen voor pure democratie in 
alle geledingen van de maatschappij. 
Mensen die beslissingen nemen moe
ten gecontroleerd worden door de men
sen die van die beslissing afhankelijk 
zijn. Wil die controle mogelijk zijn 
dan dienen de afstanden niet te groot 
te zijn, dan moeten de zaken over
zichtelijk en doorzichtig zijn.-Onder
meer zeggen zij te kiezen voor decen
tralisatie van besturen.

d. Zij kiezen voor bescherming van de 
mens tegen de gevaren van machtige 
technische, wetenschappelijke, be
stuurlijke en economische monster- 
instellingen. De mens wordt zo mak
kelijk gedegradeerd tot nummer, tot 
consumptievat, tot proefkonijn.

Na deze programma-aanduidingen a t/m d 
zegt de nota dit te willen verwezenlijken 
in een politieke partij die:

- uitgaat van het Evangelie
- democratisch is, dus voor iedereen en 

met iedereen die maar wil
- zich inzet voor ons hele volk
- steeds duidelijk zegt wat zij wil, daarom 

steeds toekomstgericht bezig is met de 
vraagstukken van vandaag

Deze hiervoor geschetste nieuwe christen
democratische partij zal het best kunnen 
worden opgericht door en uit de bestaande 
christelijke partijen. De vraag is nu of 
wij van de ARP, wij van de KVP, wij van 
de CHU mee willen en kunnen doen.

AR-NOTITIE

De AR-notitie heeft de bedoeling de dis
cussie te vergemakkelijken. Er wordt 
gezegd dat de ARP, CHU en KVP naast 
een politieke verwantschap (zie de samen
werking in vele lichamen) ook een prin
cipiële verwantschap kennen. Daarom en 
uit oogpunt van politieke machtsvorming 
is samengaan gewenst.

Die principiële verwantschap is de over
tuiging en de ervaring, dat het Woord van 
God, zoals dat in de Bijbel tot ons komt 
beslag legt op heel ons le;ven, ook op ons 
politiek handelen. Ieder lid van de nieuwe 
partij, om het nu maar duidelijk te stellen, 
zal dat na moeten kunnen zeggen of 
minstens moeten accepteren dat steeds 
Weer de vraag gesteld wordt naar de 
betekenis van de Bijbelse boodschap voor 
het politieke doen en laten. Over de po
litieke inhoud van de nota van de contact
raad rijzen enkele vragen, maar gezien 
de goede samenwerking tot nu toe zijn 
geen moeilijkheden te verwachten. Het 
is begrijpelijk, aldus de notitie, dat de 
nota van de contactraad een grote open
heid vertoont t.a.v. ieder, die zich op 
grond van de in de nota geschetste doel
stellingen wil aansluiten. Met de nota 
zou men twee kanten op kunnen. Duidelijk 
zal moeten worden aangegeven, dat het 
zich richten op het Evangelie het karakter 
van de partij bepaalt en van daaruit het 
program tot stand komt. Onder deze voor
waarde kan ,,ja”  gezegd worden. De 
beslissing over de organisatie-vorm zal 
in het najaar dienen te worden genomen.

CH-NOTITIE

Nadat de CH-notitie in een historisch 
overzicht de ontwikkeling van de poli
tieke verhoudingen heeft geschetst, komt 
zij tot de conclusie, dat in een christen
democratische partij het Evangelie het 
beginsel blijft van waaruit het politiek 
handelen wordt bepaald.

Aldus functioneert dit beginsel mede als 
vertrouwensbasis tussen kiezers en ge
kozene en als samenbindende kracht in 
de partij zelf. Wij schrijven ,,mede”  niet 
om hiermede het Evangelie te degraderen 
tot een klein kiezelsteentje, maar om 
duidelijk aan te geven, dat wij een partij 
willen die niet stil blijft staan bij het 
samenbinden op grond van het Evangelie, 
maar een politieke partij die iets doet, 
iets moet doen met het beginsel. Zij moet 
dat beginsel tot uiting brengen in haar 
politieke handelen, in haar program, in 
haar beleid. Daarvoor is zij een politieke 
partij. Dat handelen, dat beleid zal de 
toetssteen moeten zijn van ons uitgangs
punt, daarom is dat ook medebepalend 
voor onze vertrouwensbasis, voor ons 
samenbinden.

Niet dus het Evangelie alleen, maar ook 
het Evangelie, zoals wij dat zullen pro
beren uit te dragen in ons politieke pro
gram en handelen. Noch program en 
handelen, noch Evangelie alleen in woor
den, maar Woord én daad, zij samen 
vormen de onverbrekelijke eenheid waarop 
wij ons willen baseren. Wij mogen het 
ene niet ontkrachten door het andere na 
te laten. Dat is de essentie van ons 
beginsel.

De notitie geeft vervolgens in een aantal 
punten aan waarom een christen-democra- 
tische partij geboden is, waarom daar 
ruimte voor is, waarom een dergelijke 
groepering zelfs nodig kan zijn, zoals:

- aandacht en respect hebben voor de 
opvatting van andere partijen

- de scherpslijperij van de polarisatie 
principieel verwerpen

- de erkenning dat ons politiek handelen 
wordt bepaald door onze menselijke 
beperktheid en het vertrouwen dat God 
de wereld regeert

- het feit dat we verantwoordelijkheid 
hebben als burger en als overheid 
vanuit een ons opgelegd rentmeester
schap

- de erkenning dat zonder een principiële 
visie geen politiek kan worden bedreven, 
zodat juist nu een christelijke partij 
nodig is.

Evenals in de AR-notitie wordt de nood
zaak van samengaan gemotiveerd. Het 
samenbindend element (beginsel) zal na
dere aandacht vragen. Er wordt verwezen 
naar het CH-beginselprogram, artikel 1. 
Ook zal meer aandacht moeten worden 
geschonken aan de eigen plaats van de 
overheid en aan de verhouding overheid 
en burger.
Direct na de principe uitspraak op 19 mei 
in de drie partijen behoort een gemeen
schappelijke bestuursorgaan tot stand te 
komen. Tevens, zo vervolgt de nota, dient 
er - ongeacht de verdere organisatorische 
vormgeving van het geheel - naar ge
streefd te worden bij de Tweede-Kamer- 
verkiezingen uit te komen met een ge
meenschappelijke lijst en dus ook een 
gemeenschappelijke fractie te vormen.

Indien dit voor het behoud van de gegroeide 
samenwerking nodig mocht blijken, zou 
de weg naar die ene christen-democra- 
tische partij gemarkeerd kunnen worden 
door de tijdelijke vorming van een federa
tie, niet als blijvende organisatievorm, 
maar als tussenfase, als overgang tot 
die partij. Deze federatie zou onder die 
omstandigheden acceptabel zijn, mits zij 
ook als zodanig in het gehele organisatie
schema wordt opgenomen.

Aldus de notitie van het Uniebestuur.
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De komende 

huunferhc^ingen

Op 1 april a,s, worden op grond van de 
Wet jaarlijkse huurverhogingen de huren 
van nog gesubsidieerde woningen in het 
gehele land weer met 6 procent verhoogd.

Ook van vele niet of niet meer gesubsi
dieerde woningen zullen de huren op de 
genoemde datum worden opgetrokken. 
Voor de woningen van gemeenten en wo
ningcorporaties gebeurt dit in het kader 
van de hunrharmonisatie. Dit wil zeggen, 
dat de huren van oudere woningen, reke
ning houdende met kwaliteitsverschillen, 
in betere verhouding worden gebracht tot 
de huren van de gesubsidieerde woningen 
die in de laatste 5 jaar zijn gebouwd. De 
huren van particuliere woningen, waarop 
de Huurwet nog van toepassing is, kunnen 
per 1 april in vrij overleg tussen huurder 
en verhuurder met ten hoogste 6 procent 
worden verhoogd. In het kader van de 
huurharmonisatie kan dit percentage met 
goedkeuring van de minister door een 
hoger percentage worden vervangen. Hier
bij gaat het om woningen in zgn. niet- 
geliberaliseerde gebieden. Dit zijn in 
het algemeen de stedelijke agglomeraties 
van de Randstad en de daar omheen 
liggende gebieden.

In de rest van het land, het zgn. geli
beraliseerde gebied, gelden voor parti
culiere huurwoningen waarvoor het rijk 
geen subsidie meer geeft, geen huur
prijsvoorschriften meer. Daar kunnen 
de huurprijzen van die woningen dus 
vrij - d.w.z. zonder maximum - tussen 
verhuurder en huurder worden overeen
gekomen.

In een brochure van het Ministerie van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
is uiteengezet, hoe voor particuliere huur
woningen in het zgn. niet-geliberaliseerde 
gebied de verschillende soorten huur
verhogingen tot stand komen of kunnen 
komen. Deze brochure is verkrijgbaar 
bij de Centrale afdeling. Voorlichting 
van het ministerie, van Alkemadelaan 85, 
Den Haag. Door middel van een T.V.-spot 
werd hierop de aandacht reeds gevestigd.

De huurders van woningen van gemeenten 
en woningcorporaties hebben reeds een 
vouwblad met de nodige gegevens in hun 
bus gekregen.
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DE KABINETSFORMATIE
De vorige week en het begin van deze 
week zijn weer spannend geweest wat 
de formatie-arbeid van mr. Burger be
treft. Als dit nummer van het leden
contactblad ,,de Nederlander”  in de han
den van de lezers komt, zal ongetwijfeld 
bekend zijn tot welk resultaat de forma
teur gekomen is. Dit artikel moet zich 
er dan ook toe beperken de ontwikkelingen 
tot aan het begin van deze week op de 
voet te volgen, zodat aan de hand daarvan 
het resultaat kan worden beoordeeld.

Kabinetsformateur mr. Burger begon zijn 
formatie-arbeid, nadat hij op donderdag 
1 februari daartoe opdracht had gekregen, 
met de mededeling, dat die arbeid ge
richt zou zijn op de vorming van een 
kabinet-den Uyl. In de eerste fase van 
zijn werkzaamheden vroeg hij aan de 
twee blokken, het progressieve en het 
christen-democratische, een inbreng te 
leveren voor een regeringsprogram.

De progressieven waren hiertoe onmid
dellijk bereid, maar KVP, ARP en CHU 
wilden weten of zij konden rekenen op 
een gelijkwaardige behandeling. Een door 
de christen-democraten gevraagd gesprek 
wees mr. Burger af. ,,Om mijn opdracht 
goed te vervullen heb ik de christen
democratische gegevens zonder meer no
dig” , zo liet hij weten. Hij kreeg de 
gegevens, maar de inzending geschiedde 
opdat de formateur er kennis van zou 
kunnen nemen. ,,Er is geen sprake van 
gelijkwaardigheid en daarom is elke zin 
aan programvergelijking ontvallen” , aldus 
de voorzitters van de fracties van KVP, 
ARP en CHU.

PROGRESSIEF

Drie weken na het in beraad nemen 
van zijn opdracht publiceerde mr. Burger 
de conclusies, die hij getrokken had uit 
het progressieve program, ontleend aan 
het regeerakkoord van PvdA, PPR en 
D’66, en aan de christen-democratische 
gegevens. ,,Het zijn conclusies van het
geen naar mijn mening, met inachtneming 
van christen-democratische eisen, van 
een progressief kabinet verwacht mag wor- 
worden” , aldus mr. Burger.

De progressieve fracties zagen reële 
mogelijkheden voor een door de forma
teur te vormen kabinet: de confessionelen 
lieten weten geen politieke verantwoor
delijkheid te kunnen aanvaarden voor een 
progressief minderheidskabinet , dat niet 
voldoet aan eisen van gelijkwaardigheid 
wat betreft program en personen. ,,Het 
optreden van zo’n kabinet zullen wij niet 
gedogen” , aldus de drie christen-demo
cratische fracties.

BUITEN VOORZITTERS OM

Formateur Burger liet op maandag 26 
februari weten, dat hij zonder de voor
zitters van de fracties van KVP, ARP 
en CHU verder zou gaan werken, ,,van
wege het ontbreken van de politieke wil 
om tot een progressief kabinet te komen” . 
Buiten de anti-revolutionaire fractievoor
zitter om benaderde hij dan ook de AR- 
minister van sociale zaken, drs. J .B oers- 
ma en de AR-senator prof. mr. W. F. de 
Gaay Fortman. Het tweetal gaf te kennen 
in principe niet afwijzend te staan tegen
over eventuele toetreding tot een extra
parlementair kabinet van progressieven 
en confessionelen.

De handelswijze van de formateur wekte 
ongenoegen bij met name de fracties van 
KVP en ARP en het gevolg was dat mr. 
Burger overleg pleegde met mr. F.H.J.J. 
Andriessen (KVP) en mr. B.W. Biesheu
vel, toen nog voorzitter van de AR-fractie,' 
maar thans geen kamerlid meer. T ij
dens deze gesprekken kwamen verschil
lende christen-democratische verlangens 
naar voren, niet alleen wat de door mr. 
Burger beoogde zetelverdeling betreft, 
maar met name ten aanzien van het 
betrekken van de CHU bij het formatie- 
werk.

Nadat deze verlangens door mr. Burger 
overdacht waren, voerde hij nieuwe ge
sprekken met mr. Andriessen en met 
mr. W. Aantjes, die ondertussen het frac- 
tievoorzitterschap van mr. Biesheuvel had 
overgenomen. Ook sprak de formateur 
met drs. J.M. den Uyl, de formateur 
van het door hem beoogde kabinet en 
tijdens dat gesprek werd een schema 
opgesteld voor de personele bezetting 
van het kabinet.

UITGESLOTEN

De gevolgtrekkingen, die mr. Burger 
maakte na zijn gesprekken met de fractie
voorzitters van KVP en ARP, legde hij 
neer in een lange brief, die op maandag 
12 maart jongstleden gepubliceerd werd.
,,Deelname aan het door mij te vormen 
Imbinet van CHU-ministers moet uitge

sloten worden geacht” , aldus de forma
teur. ,,De CHU heeft niets nagelaten om 
te etaleren het door mij beoogde kabinet 
bepaaldelijk niet te willen” . Hij meende 
dan ook dat van hem niet gevraagd kon 
worden de Unie in de formatie te be
trekken. Voor zijn stelling, dat de CHU 
niets naliet om te etaleren dat zij het 
beoogde kabinet niet wil, verwees mr. 
Burger naar allerlei verklaringen en com 
muniqués, uitgegeven zowel na bijeenkom
sten van de christelijk-historischeTwee- 
de-Kamerfracties, als van de beide kamer
fracties van de CHU, van het Uniebestuur 
en van de Unieraad.

VERBAZING

De stellingname van de formateur wekte 
in christen-democratische kring groot op
zien. Een aantal Unieraadsleden, dat enke
le dagen tevoren aanwezig was geweest 
op de vergadering van de Unieraad, zond 
onmiddellijk een brief naar fractie en 
Uniebestuur.

,,Vele leden van de Unieraad van de 
CHU hebben met grote verbazing kennis 
genomen van de passage in de brief 
van 12 maart van formateur Burger met 
betrekking tot het standpunt dat de Unie
raad zaterdag 10 maart zou hebben inge
nomen ten aanzien van een eventueel 
deelnemen van de CHU aan een te vormen 
kabinet-den Uyl. De formateur debiteert 
pertinente onjuistheden en hij gaat af op 
een valse informatiebron. Unaniem heeft 
de Unieraad vertrouwen uitgesproken in 
het gevoerde en nog te voeren beleid van 
CHU-fractievoorzitter Tilanus en daarbij 
onderstreept dat op basis van haar gou
vernementele instelling de CHU zo moge
lijk bereidheid moet tonen aan de formatie 
van een kabinet mee te werken. De Unie
raad stelde de christen-democratische 
samenwerking van KVP, ARP en CHU 
op grote prijs, mede voor de toekomst 
van ons land. In dit verband werd een 
zodanige opstelling ten aanzien van de 
formatie-Burger gekozen, dat met res
pect van eigen standpunt de relaties met 
KVP en ARP dienen te worden bevestigd. 
Het werd daarom voor onmogelijk ge
houden dat KVP en ARP onder deze 
omstandigheden de CHU zouden laten val
len” . Aldus de Unieraadsleden J. Baarda 
te Sneek, mevrouw D.Y.W. de Graaf- 
Nauta te Sneek, mr. F.J.H. Schneiders 
te Almelo, drs. Dekker te Hattem en 
mr. Sj. Scheenstra te Asperen.

BEREIDHEID

De Tweede-Kamerfractie van de CHU 
vergaderde dinsdag 13 maart met de 
geestverwante senaatsfractie en het Unie
bestuur. Na afloop van die vergadering 
werd de volgende verklaring uitgegeven:

,,De fractie van de CHU in de Tweede 
Kamer heeft zich tezamen met de fractie 
van de Eerste Kamer en het bestuur van 
de CHU hedenmiddag beraden over de 
politieke situatie die is ontstaan door de 
brief, die formateur Burger heeft gericht 
tot dc fractievoorzitters van de KVP en 
de ARP.
Geconstateerd werd dat de houding van 
de CHU bij de formatie onverminderd 
wordt bepaald door de brieven die door de 
CHU tot de formateur zijn gericht.
Dit betekent dat de CHU bereid blijft mede 
te werken aan de formatiearbeid van de 
heer Burger, indien zij in redelijk overleg 
invloed kan uitoefenen op het program van 
het te vormen kabinet en op de zetelver
deling.
De conclusies welke de heer Burger aan 
de opstelling van de CHU, die zij tezamen 
met de KVP en de ARP heeft gekozen, ver
bindt, laat de CHU voor rekening van de 
heer Burger.
De tweede Kamerfractie van de CHU weet 
zich in zijn opstelling gesteund door de 
Eerste Kamerfractie, het bestuur en de 
Unieraad van de CHU”

Aldus de verklaring van de beide fracties 
en het Uniebestuur.

CHU ERBIJ

Onderwijl hadden ook de fractievoorzitters 
Andriessen en Aantjes laten blijken, dat 
zij de christen-democratische samenwer
king niet wilden laten verbreken en zij 
schreven op woensdag 14 maart het vol
gende aan formateur Burger:

,,In antwoord op uw brief van 12 dezer 
delen wij Umede dat de inhoud van uw 
brief ons onvoldoende aanknopingspunten 
biedt wijziging te brengen in onze tot nog 
toe ingenomen standpunten.

De benadering van de progammatische as
pekten van de formatie doet ons inziens

niet voldoende recht aan de tot dusverre 
gevoerde besprekingen. Nader overleg ter
zake zou noodzakelijk zijn om tot een 
bevredigende oplossing te komen.

In het bijzonder heeft ons getroffen het 
punt van uw brief waarin wordt gesproken 
over het niet betrekken van de CHU in uw 
aktiviteiten. Zoals wij beiden u reeds 
mededeelden mag er geen enkele twijfel 
over bestaan dat voortzetting van de tussen 
u en ons bestaande kontakten terzake van uw 
formatie-arbeid onmogelijk is, indien door 
u daarin niet tevens de voorzitter van de 
CHU-fraktie wordt betrokken.
Indien zulks zou geschieden is er onzer
zijds de bereidheid tot nader overleg over 
de andere aspekten (programmatische as
pekten, zetel en portefeuilleverdeling) van 
de formatie. Met betrekking tot het pro
grammatisch overleg zouden wij dan ten
einde mogelijk misverstand te vermijden 
bereid zijn u de daaromtrent bij ons 
levende gedachten schriftelijk over te 
leggen.

Het lijkt ons mogelijk in het bovenstaande 
kader tot besprekingen te komen welke 
op korte termijn tot een positieve opstel
ling onzerzijds van het door u beoogde 
kabinet kunnen leiden.”

Aldus de brief van de fraktievoorzitters 
van KVP en ARP aan formateur Burger.

ANTWOORD VAN BURGER

Eén dag later, op donderdag 15 maart, 
beantwoordde mr. Burger de brief van 
mr. Andriessen en mr. Aantjes met het 
volgende schrijven:

,,Blijkens uw schrijven van maart dezer 
acht u het mogelijk op korte termijn tot 
een opstelling te komen die tot het door 
mij beoogde kabinet kan leiden.
Ik beschik niet over gegevens, die dat 
optimisme wettigen. Indien u mij die 
verschaft, zal ik daar stellig de nodige 
aandacht aan schenken.
Wat betreft het al of niet betrekken van 
de heer Tilanus in de besprekingen, doet 
u het in de publiciteit voorkomen alsof 
ik de CHU zou hebben uitgeschakeld, ter
wijl mijn uitvoerige desbetreffende betoog 
geen andere strekking heeft dan duidelijk 
te maken dat naar mijn mening de CHU 
zich zodanig heeft opgesteld, dat verder 
gaan met deze groepering geen uitzicht 
biedt, waar die zich zelf in feite uit
schakelde. In plaats van op mijn daar
omtrent aan u gestelde vragen en aange
voerde argumentatie in te gaan, reageert 
u met een ultimatieve stellingname.
Gesteld al, dat de CHU meent zich ook 
anders te kunnen opstellen, dan voorzie 
ik - met name op grond van wat ik de 
heer Aantjes woensdagavond op de TV 
hoorde verklaren - weer terug te zijn bij 
de vier en dertig program-kwesties die 
de heer Andriessen mij heeft achterge
laten, nadat ik tot twee maal toe op het 
program-thema zeer uitvoerig heb gere
ageerd. Mijn suggestie aan de heer 
Andriessen om bovendien nog de heer 
Den Uyl, als beoogd premier, te verzoe
ken op uw program-kwesties nadere ge
wenste informaties te geven, laat u onaan
geroerd.
Zelfs indien ook dat aspekt, met inacht
neming van het u bekende kader waarin 
ik opereer, niet onoplosbaar zou blijken, 
komt het obstakel van de bemanning, 
waaromtrent de heer Andriessen voor het 
beoogde progressieve kabinet, niemand 
van zijn fraktieleden heeft aanbevolen, 
die als progressief plegen te worden 
aangeduid.
En dan zwijg ik nog maar van andere 
punten met een persoonlijk aspekt.
Onder die omstandigheden zie ik niet in, 
hoe u een oplossing ,,op korte termijn”  
kunt suggereren. Mijnerzijds heb ik veel
eer de onaangename indruk, dat u mij 
voor de noodzaak stelt mijn formatie- 
aktiviteiten, met of zonder nader overleg, 
te moeten gaan afronden.”

Aldus mr. Burger aan de voorzitters van 
de frakties van KVP en ARP.

UITZICHTLOOS

En zij schreven hem op vrijdag 16 maart 
het volgende terug:

,,Van uw schrijven van 15 dezer hebben 
wij met grote verbazing kennis genomen. 
Daarbij laten wij de passage over ,,het 
obstakel van de bemanning”  als niet rele
vant buiten beschouwing^
Uw stellingname op de verschillende in 
uw brief aangevoerde punten vindt geen 
steun in ons schrijven van 14 dezer. 
Het is uitzichtloos op deze wijze de 
correspondentie voort te zetten. Tot een 
gesprek blijft onzerzijds de bereidheid

aanwezig, indien daarbij overeenkomstig 
het gestelde in onze brief van 14 dezer 
ook de voorzitter van de CHU-fraktie 
wordt betrokken.”

Deze uitvoerige correspondentie, met 
name de opmerking van mr. Burger in de 
brief van donderdag 15 maart over het 
,, moeten gaan afronden van de formatie- 
aktiviteiten” , hadden de indruk gewekt dat 
de formateur er wel mee zou ophouden. 
Ook op de vergadering van de partijraad 
van de PvdA op vrijdagavond 16 maart 
klonken sombere geluiden. Drs. Den Uyl 
zei zelfs dat de kans dat kabinetsforma
teur Burger slaagt op dat ogenblik uiterst 
gering was.

NU DE CHU

Tot zondagavond jongstleden. Mr. Burger 
schreef twee brieven, een korte aan de 
fraktievoorzitters Andriessen (KVP) en 
Aantjes (ARP) en een lange aan fraktie- 
voorzitter Tilanus (CHU). Uit die brieven, 
die vrijwel onmiddellijk in de publiciteit 
gebracht werden, bleek, dat volgens mr. 
Burger de christelijk-historische Tweede- 
Kamerfraktie zich nu duidelijk zou moeten 
uitspreken. ,,Als deze fraktie het gedogen 
van het kabinet-Den Uyl in serieuze over
weging wil nemen, dan wil ik drs. Tilanus 
betrekken bij het overleg” , aldus mr. 
Burger. Hij liet weten op zichzelf niet 
veel van programmatisch overleg te ver
wachten, omdat het toch strandt op een 
onduidelijk detail. Maar hij schreef niet 
het risico te willen lopen dat hem het 
mislukken van de formatie wordt aange
wreven. En vandaar dat de CHU-fraktie 
het nu maar moest zeggen.
Op het moment van het schrijven van dit 
artikel werd gewerkt aan het antwoord 
voor mr. Burger, dat bij het verschijnen 
van dit ledencontactblad wel bekend zal 
zijn.
De brief van mr. Burger aan drs. Tilanus 
van zondag jongstleden wordt elders op 
deze pagina gepubliceerd.

H.LOKKERBOL.

Formateur mr. B u tler 
schreef brief aan 
drs. Tilanus

Zondag jongstleden kreeg de chris
telijk-historische Tweede-Kamer- 
fractievoorzitter drs. A.D.W. Tila
nus een brief van kabinetsforma
teur mr. J.A.W. Burger. In deze 
brief nodigde hij de fractie uit, 
gezien de verzoeken van de fractie
voorzitters mr. F.H.J.J. Andriessen 
en mr. W. Aantjes om de CHU 
bij het formatie-overleg te betrek
ken, nu te zeggen of zij het gedogen 
van het kabinet-den Uyl in serieuze 
overweging wil nemen.

De tekst van de brief luidde:

,,In besprekingen met de heer 
Andriessen d.d. 8 maart en met 
de heer Aantjes d.d. 10 maart j.1., 
hebben zij mij dringend verzocht 
U, namens Uw fractie, in mijn 
formatie-activiteiten te betrekken. 
Ik heb die verzoeken om voor de 
hand liggende redenen, in zeer ern
stige overweging genomen. Waarom 
desondanks mijn antwoord negatief 
moest zijn, heb ik uiteengezet in 
een schrijven aan genoemde heren
d.d. 12 dezer, waarvan ik afschrift 
bijvoeg. De heren Andriessen en 
Aantjes hebben mijn overwegingen 
niet bestreden, maar desondanks 
alsnog aangedrongen aan hun ver
langen gevolg te geven. Het moge 
U blijken uit hun gezamenlijke brief
d.d. 16 dezer, die ik eveneens in 
afschrift bijvoeg.

In deze aangelegenheid is in de 
publiciteit de indruk gewekt als 
zoude ik er voornamelijk op uit 
zijn. Uw fractie buiten de formatie 
te houden. De nadruk waarmee dit 
is gebeurd, heeft compleet over het 
hoofd doen zien dat ik er ter wille 
van de formatie slechts op uit kan 
zijn het gedogen van het kabinet- 
den Uyl te bevorderen. De wel 
gesuggereerde uitsluiting mijner - 
zijds, is dus al weinig aannemelijk.

Vervolg zie pag. 5
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VROUWENGELUIDEN
Het kwartaalblad van de CH-Vrouwen 
verscheen dezer dagen met zestien pa
gina’s, waarvan zes aan de eigen orga
nisatie gewijd, mede in verband met de 
jaarvergadering, de enquête, en het ge
sprek dat gevoerd is met hetUniebestuur, 
waarover wij in het vorige ledencontact
blad reeds schreven.

In het openingsartikel concludeert de pre
sidente, mr. T. Grooten-van Boven, dat 
de Centrale van CH-Vrouwen moetblijven 
bestaan, om met andere vrouwenorgani
saties mee te werken aan de vervoltooiing 
van de emancipatie van de vrouw. Tevens 
maakt de presidente bekend dat zij na 
acht jaar voorzitterschap niet herkiesbaar 
is en haar taak graag zou overdragen 
aan de beide vice-presidentes, de dames 
Tegelaar en Groenendijk, die nu reeds de 
vele werkzaamheden samen waarnemen.

JAARVERGADERING
22 MEI 1973

Over de reorganisatie van het bestuur 
en de voorgestelde gewijzigde opzet met 
kamerkringvertegenwoordigsters in een 
Centrale Raad, zal de Algemene Verga
dering van de CH-Vrouwen op dinsdag 22 
mei 1973 te Amersfoort een beslissing 
nemen.
De vergadering wordt gehouden in ,,De 
Oude Tram”  (Stationsplein) en duurt van 
half elf tot vier uur. Alle vrouwelijke 
leden van de CHU zijn daar eveneens 
welkom. Op het programma staat onder
meer het feestelijk afscheid van mevrouw 
Grooten-Van Boven en mevrouw Slot- 
Schouten, die aftreden als bestuurslid. 
Over de Politieke Situatie zullen de vrou
welijke ex-kamerleden Mr. Haars en Ir. 
De Ruiter, in de middagvergadering een 
korte nabeschouwing geven, waarna dis
cussie zal plaats vinden.
Dit is een unieke gelegenheid voor de 
vrouwen in de CHU om zich te laten 
horen. Laten we niet denken dat wij 
niets kunnen uitrichten omdat wij geen 
vrouw in de kamerfracties hebben. Ten
slotte is dat een tijdelijke zaak, waar 
met doorzetting en eensgezindheid wel 
weer verandering in kan komen. De CH- 
Vrouw moet politiek bewust worden en 
meespreken, dan kan zij haar plaats in 
de CHU met recht opeisen.

VIJFDE VROUWELIJKE STATENL

Met vreugde wordt melding gemaakt v; 
de benoeming van mevrouw Van der Linde- 
Pelger in de Provinciale Staten van 
Overijssel. Na Utrecht, Friesland, Gel
derland en Zuid-Holland heeft Overijssel 
nu ook een vrouw in de fractie. Het is de 
actieve presidente van de vrouwengroep 
Zwolle (45 jaar), die naast haar werk in 
het gezin (vier kinderen) en de zaak van 
haar man, haar aandeel in het Leger des 
Heils en haar bejaardenwerk, nu echte 
politiek gaat beoefenen.
Over de inhoud van het Statenlidmaat
schap schrijft Nellien de Ruiter een artikel 
in Vrouwengeluiden, waaruit blijkt dat de 
taken toenemen, vooral op het gebied van 
de Ruimtelijke Ordening en de Milieu
wetten. Meer dan tot nu toe zal de kan
didaatsstelling voor de Provinciale Staten 
met grote zorgvuldigheid moeten plaats 
vinden. Het Statenlidmaatschap mag niet 
de beloning zijn voor langdurige activitei
ten in politieke partijen en kiesvereni
gingen. Betere kwaliteit leidt tot grotere 
invloed en bekendheid. Dat moet het motto 
zijn bij de komende verkiezingen. 
Overigens willen de CH-Vrouwen er op 
aandringen dat nu reeds besprekingen 
worden gevoerd met de beide andere 
christendemocratische partijen over de 
samenwerking en het program bij die 
verkiezingen.

ROLVERDELING MAN/VROUW

Over de positie van de vrouw in de 
samenleving schrijft drs. Mieke Boers- 
Wijnberg een artikel, waarin zij stelt 
dat hóe de bestaande rolverdeling ook 
is, het belangrijkste is dat man en vrouw 
de mogelijkheden krijgen om in volle 
vrijheid die taken op zich te nemen 
waarvoor zij geschikt zijn. Zij vindt 
het onzin dat een stroming in het moderne 
feminisme uitdrukkelijk stelt dat vrijma
king en gelijkmaking van de vrouw alleen 
verwezenlijkt kan worden door afschaf
fing van het kapitalisme. Het moet ook 
mogelijk zijn iets te bereiken zonder de 
maatschappij volledig om te werpen. Zij 
voert tevens een pleidooi voor meer op
leiding voor het meisje, omdat dit zowel 
in het gezin als in de maatschappij van 
pas komt.
Elders in Vrouwengeluiden lezen we over 
de vraag om te komen tot een serie 
postzegels over de emancipatie van de

Mevrouw mr. T. Grooten-van Boven (r.) 
bij het aanbieden van een geschenk aan 
freule Wttewaall (1.). In het midden mevr.
J. Groenendijk.

vrouw, in verband met het feit dat het 
jaar 1975 door de Verenigde Naties is 
uitgeroepen tot het Jaar van de Vrouw.

DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

Het gebruik van geneesmiddelen is iets 
wat steeds meer toeneemt en waarvoor 
een goede voorlichting gewenst is.
De ,,Koninklijke Nederlandse Maatschap
pij ter Bevordering der Pharmacie”  is 
dan ook begonnen met een serie folders 
voor het grote publiek, hetgeen voor 
mevrouw Van Vliet-Haye aanleiding was 
tot het schrijven van een artikeltje in 
Vrouwengeluiden. Het blijkt dat Nederland 
de zesde plaats op de wereldranglijst heeft 
als exporterend land en dat de export- 
omzet in 1970 reeds f554,5 miljoen be
droeg. Onder de meer dan 11.000 werk
nemers bevindt zich 50% vrouwen, terwijl 
de verbandmiddelenindustrie zelfs 70% 
vrouwelijke werknemers telt.

In de farmaceutische industrie wordt een 
relatief hoog bedrag besteed aan research, 
terwijl naast de normale kwaliteitscon
trole nog een 100%-controle plaats vindt. 
De verantwoordelijkheid voor het op de 
markt brengen van de produkten ligt im
mers bij de ondernemer, hoewel het 
wettelijk mogelijk is hem ter verant
woording te roepen. Het risico dat arts 
en patiënt lopen bij het gebruik van 
geneesmiddelen kan zo klein mogelijk 
zijn als voorzichtigheid, matigheid en 
zorgvuldigheid betracht worden.

BEETJE BLIJ

Mogen we alsjeblieft nog een beetje blij 
zijn?, vraagt Eske Sleyser-Tegelaar als 
reactie op de uitspraken in het CH- 
Tijdschrift, over de toekomst van de 
Unie. Zij deelt niet het pessimisme van 
de vijf schrijvers, hoewel de auteurs zeer 
behartenswaardige dingen beweren. Zij 
mist een ondertoon van hoop, van ver
trouwen in de toekomst, die zij wél aan
wezig acht bij vrouwen, die de zaak anders 
bekijken, meer praktisch.
Hoewel de samenwerking tussen de drie 
christendemocratische partijen nog geen 
rozegeur en maneschijn is, blijft het toch 
een uitdaging om met energie en hoop 
een nieuw begin te maken. Wij mogen 
blij zijn dat we naar elkaar zijn toege
groeid, dat we elkaar hebben leren kennen 
en begrijpen. Graag zou zij dergelijke 
stemmen eens wat meer horen, om samen 
de blijde weg te gaan van eenheid in een 
versnipperende 'wereld.

Wie bovengenoemde artikelen zelf wil le
zen of nadergeinformeerd wil worden over 
het groepswerk en lidmaatschap van de 
CH-Vrouwen, kan een proefnummer aan
vragen bij mevrouw A. A. ten Kate-Veen, 
Gorechtkade 23, Groningen, tel. 050 - 
13 5081.

Haty Tegelaar-Boonacker.

Minister mr, C, van Veen:

Wanneer tweede dag 
partiële leerp licht 
nog n ie t bekend
De christelijk-historische minister van 
onderwijs, mr. C. van Veen, heeft on
langs bij het Tweede-Kamerdèbat over 
zijn begroting-1973 gezegd nog niet over 
voldoende gegevens te beschikken om te 
kunnen beslissen, waar de tweede dag 
partiële leerplicht voor 15-jarigen kan 
worden ingevoerd.

,,Op dit moment kan ik nog niet met 
zekerheid zeggen wanneer ik aan de Kamer 
zal kunnen meedelen in welke gebieden 
de tweede dag in augustus a.s. zal kunnen 
worden ingevoerd.”
Van een integrale invoering van de maat
regel kan geen sprake zijn, aldus de 
bewindsman. ,,Dat is reeds bij de alge
mene politieke beschouwingen en in ant
woord op schriftelijke vragen van de he
ren Masman en Laban benadrukt.”
De minister bestreed de opvattingen van 
het Kamerlid Laban (PvdA) die de bewinds
man verweten had de passage van het 
Centraal Akkoord over de partiële leer
plicht verkeerd te interpreteren. ,,Bij 
de algemene politieke beschouwingen in 
oktober 1972 heeft de regering tóegezegd 
een onderzoek te zullen instellen naar 
de mogelijkheid om reeds in 1973 een 
eerste begin te maken met de invoering 
van een partiële leerplicht van twee dagen 
per week voor de 15-jarigen. Wat is dit 
anders dan een onderzoek naar de mo
gelijkheid van een gedifferentieerde in
voering?”
Minister Van Veen: ,,De bepalingen van 
het Centraal Akkoord zijn in dit opzicht 
eveneens bijzonder duidelijk. Daarin staat 
dat de regering zal bevorderen, dat in

die regio’ s waarin de partieel leerplich
tigen op verantwoorde wijze zullen kunnen 
worden opgevangen, de partiële leerplicht 
zal worden uitgebreid tot twee dagen per 
week. Ook hier is dus duidelijk sprake van 
een gedifferentieerde invoering.”

VERANTWOORD

Met nadruk wees de bewindsman erop dat 
het voor een verantwoorde gedifferen
tieerde invoering van de tweededagsver- 
plichting niet voldoende is dat een aantal 
vormingsinstituten in staat is de betrokken 
kinderen op redelijke wijze op te vangen. 
De mogelijkheid van een regionale invoe
ring van de tweededagsverplichting is dan 
ook op 26 februari met de landelijke 
organisatie van part time onderwijs be
sproken. In dit verband wees de minister 
er op nog geen antwoord van de S.E.R. te 
hebben ontvangen op zijn adviesaanvraag 
betreffende de mogelijkheid van een ge
differentieerde invoering van de tweede
dagsverplichting. De adviesaanvraag werd 
op 15 december 1972 bij de Raad ingediend. 
De minister is bereid om de Vaste com
missie voor onderwijs eind maart op de 
hoogte te stellen van de gegevens die ver
kregen zullen worden uit de enquête onder 
de vormingsinstituten. Bij die gelegenheid 
kan de gehele problematiek in een speciale 
vergadering van 'de commissie worden 
besproken.

LOONCOMPENSATIE

Het ligt niet in de bedoeling van de rege
ring om bij de invoering van de tweede

Vervolg brief Burger

De situatie is echter deze, dat 
op de door mij aangegeven gronden, 
naar mijn mening moet worden ge
concludeerd dat Uw fractie tot het 
nóodzakelijke gedogen niet genegen 
is. Ten overvloede voeg ik toe, 
dat standpunt te respecteren. Ander
zijds vraag ik er begrip voor, dat 
het nader betrekken vaii een fractie 
van die opvatting in mijn formatie- 
werk, geen doel heeft. Daarom was 
noch ben ik daartoe bereid.

De omstandigheid, dat later in 
Uw communiqué’s sprake is van 
bereidheid tot overleg over pro
gram etc. kon mijn mening niet 
wijzigen, omdat juist het ongebrui
kelijke van de huidige situatie is, 
dat het program - afgezien dan 
van actualisering etc. - onaantast
baar is. Dat politieke feit is U uit 
maandenlange besprekingen bekend.

Het is, naar mijn indruk, voor 
U en de Uwen zo volstrekt onaan
vaardbaar, dat U een kabinet op 
deze grondslag - nog afgezien van 
zijn progressieve karakter - niet 
wilt gedogen.

Welnu, dan is het onvermijde
lijke gevolg, dat U noch ik ons 
kunnen permitteren, te doen alsof 
er tussen ons iets te formeren 
valt.

Ik hoop dat het mij - ongeacht 
welk verschil van inzicht ook - 
gelukt is de positie precies te schet
sen.

Aan allerlei insinuaties als zoude 
ik splitsing van de christen-demo- 
craten nastreven, ga ik uiteraard 
voorbij. Het gaat mij - en het moet 
mij wel gaan - om de politieke 
stellingname van Uw groep. Die nu 
staat uitsluitend te harer keuze.

Welnu, die stellingname heeft zijn 
consequenties, ook voor het nu her
haalde verzoek van de heren An- 
driessen en Aantjes. Indien het ge
dogen van het kabinet-den Uyl voor 
Uw fractie een punt van serieuze 
overweging zou zijn, heeft het ook 
zin - ja is het wenselijk - dat U 
besprekingen daaromtrent bijwoont. 
Maar als mijn taxatie juist is, dat 
voor Uw fractie zodanig gedogen 
van het beoogde progressieve kabi
net, op de grondslag van het ge
fixeerde program, niet aanvaard
baar is, dan ontvalt mij daarmee 
de grondslag voor een uitnodiging 
tot een desbetreffende bespreking.

Ik zal het op prijs stellen, indien 
U mij omtrent Uw standpunt in deze 
kwestie wilt informeren. Uw be
richt terzake zie ik gaarne - kan 
het zijn spoedig - tegemoet.

Het zal mij mogelijk maken, met 
in achtneming van die uitspraak, 
op het verzoek van de heren An- 
driessen en Aantjes te reageren” .

Tot zover de brief van mr. Burger 
aan drs. Tilanus. In deze brief 
wordt enkele malen verwezen naar 
andere brieven. Een weergave van 
deze brieven of een samenvatting 
daarvan zijn te vinden in het arti
kel: ,,Brieven geven ontwikkeling 
van kabinetsformatie aan” , welk 
artikel elders in dit ledencontact
blad ,,de Nederlander”  geplaatst 
is.

H.L.

dag een uitbreiding te geven aan de loon- 
compensatie. Minister Van Veen wees 
erop dat het steeds in de bedoeling heeft 
gelegen om op den duur een situatie te 
creëren waarbij de nu nog werkende jon
geren in eenzelfde positie verkeren als 
de studerende jeugd. ,,Dit impliceert, 
dat - parallel aan de uitbreiding van de 
partiële leerplicht - het loon over de 
verplichte onderwijsdagen geleidelijk aan 
zal worden afgebouwd. Wanneer op den 
duur een full-time leerlingstatus zal 
zijn gerealiseerd zal er sprake zijn van 
een voor allen gelijke regeling van de 
kinderbijslag en kinderaftrek.”
Minister Van Veen zal de suggestie van 
het kamerlid Hermes (KVP), die invoering 
van 1 dag partiële leerplicht voor de 
17-jarigen i.p.v. 2 dagen voor 16-jarigen 
had voorgesteld, nader bezien.

Minister Van Veen: ,,De reden waarom ik 
steeds de voorkeur heb gegeven aan de 
tweede dag voor de 15- en 16-jarigen 
boven de uitbreiding van 1 dag voor de 
17-jarigen ligt in het feit dat deze 15- én 
16-jarigen de meest bedreigde groep vor
men.”
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Friese Statenfractie van KVP, 

ARP en CHU wil doorgaan
De gemeenschappelijke fractie van KVP, 
ARP en CHU in de provinciale staten 
van Friesland heeft de landelijke voor
zitters van de drie christen-democra- 
tische partijen er van op de hoogte ge
steld, dat de samenwerking in de afgelopen 
jaren zo goed is bevallen, dat ook na de 
komende statenverkiezingen, volgend jaar, 
één fractie gevormd zal worden.

De brief vande Friese fractie, ondertekend 
door de presidente mevrouw D. Y. W. de 
Graaf-Nauta en secretaris W. S. Westen
dorp, en gericht aan voorzitter dr. D. de 

"Zeeuw van de KVP, voorzitter dr. A. 
Veerman van de ARP en mr. O. W. A. 
van Verschuer van de CHU, luidt als 
volgt;

„ONZE LINIE”

,,Nu landelijk het streven naar één chris- 
ten-deraocratische partij meer gestalte 
begint te krijgen, menen wij de vrijheid 
te mogen nemen mededelingen te doen 
over onze ervaringen en onze visie op de 
toekomst van de samenwerking.
Sedert de verkiezingen van 1970 vormen 
de statenleden van ARP - CHU - KVP 
in de staten één fractie. Het zal u bekend 
zijn dat wij ook aan de verkiezingsstrijd 
in 1970 met één lijst hebben deelgenomen. 
Terecht kan worden gesteld dat de samen
werking in onze fractie uitstekend is. 
Van het begin af aan is er geen sprake 
geweest van een zeker overwicht van 
één der drie partners.
Onze fractie, die uit 25 leden bestaat, is 
uiteraard niet evenredig bemand vanuit 
de drie partijen. Steeds weer wordt voor 
de behandeling van agendapunten in de 
Statenvergadering de meest geschikte per
soon aangewezen, ongeacht zijn partij- 
lidmaatschap. Unaniem is dan ook de 
wens uitgesproken om na de verkiezingen 
van 1974 als één fractie door te gaan. 
Wanneer ook landelijk de drie christen
democratische partijen na 19 mei 1973 
zouden kunnen besluiten te komen tot één 
christen-democratische politieke organi
satie dan zou dat door onze fractie worden 
toegejuicht.
Ons uitgangspunt bij de samenwerking in 
1970 is vastgelegd in ons verkiezings- 
program van dat jaar (zie bijlage). Onze 
fractie is van mening dat het enig uit
gangspunt voor de nieuwe organisatie 
moet zijn het Evangelie, als basis en toets
steen voor ons politiek handelen. Tussen 
het uitgangspunt en het politiek handelen 
moet een duidelijke relatie bestaan. Voor 
de komende zittingsperiode zullen pro
vinciale besturen en fractie deze verbin
ding moeten verwoorden in een politiek 
program, waarin de problemen van de 
toekomst van onze provincie en het welzijn 
van haar inwoners een centrale plaats 
innemen.

In de brief van de Friese statenfractie 
is verwezen naar een uittreksel uit het 
program van ARP, CHU en KVP voor 
de verkiezing van de provinciale staten 
van Friesland in 1970. Dit uittreksel luidt:

UITGANGSPUNTEN

De drie samenwerkende christelijke par
tijen erkennen als uitgangspunt voor hun 
politiek handelen dat Christus de Heer 
van de wereld is. Het wezenlijke van deze 
visie is gelegen in de opdracht van de 
liefde tot God en de liefde tot de mede
mens. Zij willen zich dus bij het bepalen 
van hun beleid laten leiden door de evan
gelische opdracht tot het betrachten van 
gerechtigheid en naastenliefde. Een aan 
het Evangelie getoetste visie dient te 
leiden tot een harmonische inrichting van 
de samenleving, waarin de mens de mo
gelijkheid heeft zich optimaal te ontwik
kelen en zijn taak en opdracht tegenover 
de medemens en de maatschappij te ver
vullen.

Een doelbewust welzijnsbeleid is, door de 
gevolgen van de snelle ontwikkeling van 
de maatschappij, ook provinciaal noodza
kelijk. Niet alleen de materiële factoren, 
maar vooral ook de geestelijke- en kul- 
turele ontplooiing van de mens en de 
maatschappij dienen gelijke tred te hou
den met de toeneming van de welvaart. 
De eerste vijf hoofdstukken van de nota 
,,Op weg naar een verantwoordelijke maat
schappij”  kunnen een goede aanzet zijn 
om een nieuw gebouw te plaatsen op het 
oude fundament. Deze nieuwe partij dient 
geen kerkgebonden partij te zijn, zij dient 
zich vanuit haar uitgangspunt en met haar 
program te richten tot de gehele samen
leving. Naast het ui^angspunt zijn het 
proeram en het politiek optreden mede

bepalend voor de identiteit van een chris
telijke partij.
Het verbreden van het oude fundament 
door het gelijkwaardig maken van andere 
uitgangspunten aan het naar ons oordeel 
enig juiste uitgangspunt, het Evangelie, 
zou naar de unanieme mening van de 
fractie onmogelijk zijn en het fundament 
van de samenwerking in onze fractie 
ondermijnen.”  Aldus de brief van de 
Friese fractie.

Van de penning

meester
Zonder nog de exacte cijfers te kunnen 
geven, zowel over bijdragen en uitgaven 
rondom de verkiezingen als over het ver
loop van onze normale exploitatiekosten, 
wil ik toch enkele mededelingen doen.

RESULTAAT VERKIEZINGEN

De ontvangsten zijn vorige keer in het 
ledencontactblad gepubliceerd. We ver
wachten nog een klein bedrag. Netto is 
ruim f200.000,- ontvangen!!
Als de heer Van Bruggen, oud-penning- 
meester van de CHU dat leest zal hij 
te meer beseffen, hoe hard de gulden in 
waarde is gedaald! Niettemin, het is een 
fantastisch bedrag waar we erg gelukkig 
mee zijn.
De uitgaven zijn nog niet allemaal be
kend, maar het is vrijwel zeker dat we 
minder hebben uitgegeven dan we hebben 
ontvangen. Ik zou zeggen; een voorbeeld 
voor het volk! Wist onze (De) Pous zijn 
achterban in de sociaal economische raad 
maar eens op dat spoor te zetten en te 
houden......Ongetwijfeld een heilzaam mid
del voor de voorthollende inflatie. Zo zie 
je maar weer: waar een kleine politieke 
groepering groot in kan zijn; voor(beeld) 
heel het volk!

EXPLOITATIEREKENING

Ook hierin volgde de Unie een vaste koers. 
We houden wat over! In een volgend num
mer krijgt u precies inzage, maar de 
rekening moet nog wat worden bijgewerkt. 
De accountant moet nog controleren en 
bestuur en Unieraad moeten de cijfers 
ook nog accepteren.
Maar wel dit; meer dan f300.000,- is 
afgedragen aan contributies! Meer dan 
de raming. Financieel is de CHU kern
gezond en springlevend. Veel dank aan 
alle leden en met name de penningmees
ters die vaak ondankbaar werk moeten 
verrichten.

NU 1973

Eén ding echter: de goede betalers moe
ten toch niet opdraaien voor de minder 
goede? Ik vind gewoon dat dit in strijd 
is met de CH-levensstijl. Daarom is er 
een brief uitgegaan naar de penningmees
ters van de afdelingen die nog NIET over 
1972 hebben betaald. Die zijn er n.1. ook 
nog!
Ik ben van mening dat je nooit een ander 
voor je schulden kunt laten opdraaien, dus 
moet u zelf er wat aan doen. Bovendien, 
in mei komt de Algemene Vergadering 
waar we een enorme belangrijke beslis
sing gaan nemen. Iedereen behoort daar 
bij te zijn. Net als in 1967 in Utrecht. 
Maar u moet dan wel aan uw plichten 
hebben voldaan om van uw stemrecht 
gebruik te kunnen maken. Dat betekent: 
contributie hebben voldaan tot en met 
het eerste half jaar 1973. En u weet dat 
de ledenvergadering de afdracht op f 15,- 
heeft vastgesteld; per lid en per jaar. 
En bedenk dat ook in de Unie de toleran
tie minder is geworden: geen afdracht, 
geen stemrecht! Een vaste koers.

Het CH-Tijdschrift van de jhr. mr. 
A. F. de Savornin Lohmanstichting, 
het wetenschappelijk instituut van 
de CHU, heeft een extra dik THEMA
NUMMER het licht doen zien.
Dit themanummer is geheel gewijd 
aan beschouwingen over de TOE
KOMST VAN DE UNIE.
Een vijftal auteurs - allen leden 
van de Unieraad - gaven hierover 
hun visie. Deze auteurs zijn de heer 
H. Eversdijk uit Heinkenszand, die 
zich ongerust zelfs afvraagt óf de 
Unie nog wel een toekomst heeft; de 
heer C. G. W. M. Hoogstraten die 
rustig en nuchter als marktanalist 
de problemen die nu voor de Unie 
aan de orde zijn, bekijkt; drs. J. 
Wieten die als politicoloog werkt met 
harde cijfers en wetenschappelijke 
analyses en aldus de lezer feitelijk
heden in handen geeft. Dr. E. Bleu- 
mink en de heer J. Baarda openen 
samen, in een artikel het thema op 
indringende wijze.
Dit unieke themanummer is in extra 
grote oplage gedrukt en verkrijg
baar bij het bureau van de Lohman
stichting (Wassenaarseweg 7, Den 
Haag, tel. 070-246791/244516). De 
prijs is slechts f2 ,-  (incl. porto). 
Bij afname van minstens 5 nummers 
is de prijs f 1,75. Bent u geen abon
nee of donateur van de Stichting, 
dan hoeft u ditmaal dus deze 
interessante publicatie niet te mis
sen. Juist in dit voorjaar van 1973, 
waarin de ARP, CHU en KVP de Nota 
van de Contactraad intensief wordt 
behandeld; waarin de leden van die 
partijen onontkoombaar worden ge- 
konfronteerd met de vraag wat er 
met hün partij moet gaan gebeuren; 
waarin op 19 mei a.s. beslissingen 
moeten worden genomen, meende 
het bestuur van de Lohmanstichting 
en de redactie van het CH-Tijd
schrift dat het goed was dat dit 
themanummer tot stand kwam ter 
ondersteuning van de discussies. 
Bestuur en redactie hopen dat velen 
in de Unie van dit aanbod gebruik 
zullen maken. Op geen vergadering 
van kiesvereniging, kamerkring, 
vrouwengroep mag - zo dachten 
zij - een aantal nummers van dit 
CH-Tijdschrift ditmaal ontbreken!

E. S.-T.

Wensen van

achterban

belangrijk

Maart, 1973. 

Middelburg, A. J. Kaland.

Bij de discussie over de politieke koers, 
die in de CHU bezig is op gang te komen, 
is het essentieel te weten wat de achterban 
wenst.
Het is evenzeer van betekenis de mening 
van de waarneembare meerderheid te 
weten wanneer het gaat om zaken als een 
kabinetsformatie. Ook daarmee wordt ten
slotte een belangrijk stuk richting bepaald.

Nu is het waarnemen van zo’n meerder
heidsstandpunt geen eenvoudige zaak. Men 
kan beweren dat dit standpunt vanzelf naar 
voren komt door uitspraken van repre
sentatieve organen zoals in de CHU bij
voorbeeld het hoofdbestuur. Als zo’n col
lege naar behoren functioneert zal dat 
meestal ook wel het geval zijn.
Voor de verfijning zorgen tegenwoordig 
verder allerlei verkiezingsanalyses en 
onderzoekingen van het stemgedrag zowel 
als andere voorkeuren van de individuele 
kiezer. Besturen van politieke partijen zo
wel als fracties in de vertegenwoordigende 
organen mogen naar mijn oordeel niet 
aan de resultaten van dit soort onder
zoekingen voorbijgaan. Immers, ze geven 
duidelijker het gedrag en de wensen van 
de achterban, d.w.z. de totaliteit van de 
individuele kiezers, die het in een demo
cratisch systeem nog altijd voor het 
zeggen hebben.

NUTTIG

In dit verband is het uitermate nuttig nog 
kennis te nemen van het boekje ,,De 
Nederlandse kiezer ’72” . Daarin zijnde 
resultaten vervat van een onderzoek, dat 
een aantal vooraanstaande politicologen

van verschillende universiteiten vlak na 
de verkiezingen van 29 november j.1. 
onder de kiezers hebben gehouden. Zowel 
de kwaliteit van de onderzoekers als de 
gebruikte methodieken geven vertrouwen 
in een hoge mate van betrouwbaarheid in 
de uitkomsten.
Resultaten die stellig voor de houding van 
de CHU bij de kabinetsformatie bijzonder 
interessant zijn.
Zo werd o.m. gevraagd welke combinatie 
van partijen, gezien de uitslag van de 
verkiezingen, de regering zou moeten 
vormen (pag. 35 en 36). We geven hier een 
van de belangrijkste conclusies: ,,Van de 
KVP-kiezers in de steekproef heeft in 
totaal 40 procent voorkeur voor een of 
ander kabinet met de PvdA en 33 procent 
voor een kabinet met de VVD. De ex- 
KVP-steramers tonen een lichte voorkeur 
voor een regering met de VVD: de oude 
vier of de oude vijf. De KVP-constanten 
hellen licht naar een combinatie met de 
PvdA over.
ARP- en CHU-kiezers vertonen daarente
gen een duidelijke voorkeur voor combi
naties met de VVD.”

Deze percentages werpen toch wel een 
interessant licht op de problematiek van 
de kabinetsformatie. Tenslotte zijn dit 
de gevoelens van de kiezers die ook de 
laatste keer nog op de CHU gestemd heb
ben. Men moet zich wel tien-keer beden
ken alvorens men een beslissing neemt 
die tegengesteld is aan hun verlangens. 
Als dit cijfermateriaal Burger voor ogen 
schemerde toen hij schreef dat de CHU 
eigenlijk niet wilde, dan heeft hij in feite 
nog gelijk ook.

Drs. A. M. de Boo.

De politie en de 
veiligheid 
van de burgers
Het is algemeen bekend, dat de land- 
groepen van de Rijkspolitie de laatste 
jaren sterk onderbezet is. Uit de Memo
rie van Toelichting bij de begroting van 
het ministerie van Justitie blijkt, dat de 
onderbezetting ongeveer 25% bedraagt. 
Deze moeilijke situatie wordt nog ver
scherpt door de omstandigheid, dat het 
korps Rijkspolitie het eerst aangewezen 
bijstandskorps is voor het verlenen van 
hulp bij ordeverstoringen op grote schaal 
of andere evenementen, die de veilig
heid van de burger in ernstige mate 
belagen. Ik ga nu niet in op de oor
zaken van de onderbezetting, maar wil 
slechts wijzen op de gevolgen. In de 
eerste plaats gevolgen voor het dienst
doende politiepersoneel zelf. Zij hebben 
de handen nu al meer dan vol aan de 
opsporing van daders van ernstige de
licten en de afhandeling van verkeers
ongevallen. Aan de andere onderdelen 
van de politionele taak kan als gevolg 
daarvan te weinig aandacht besteed wor
den. Dit klemt des te meer, wanneer wij 
bedenken, dat er in de laatste jaren 
sprake is van een toegenomen taakver
zwaring. Wij denken hierbij aan de toe
nemende ordeverstoringen, protestdemon
straties en misdrijven met politieke ach
tergronden, die 10 jaar geleden niet of 
nauwelijks voorkwamen. Door terroris
ten gepleegde bomaanslagen, gewapende 
overvallen op am.bassades en olieraffina
derijen, kaping van vliegtuigen, bombrie
ven d.d. zijn allemaal misdrijven, waar
van wij meenden, dat ze wel in het bui
tenland konden voorkomen, maar niet 
bij ons. Bij het korps Rijkspolitie ken
de men bijstandverlening van vredelieven
de aard, zoals bij bloemencorso’s en 
grotp sportevenementen. Pas na 1965 ont
stond het begrip ,,harde bijstand” . Ook 
criminaliteit in de zin van bankoverval
len onder bedreiging van vuurwapens, het 
belagen van geldtransporten e.d. kwamen 
vóór 1965 niet voor en nemen nu hand 
over hand toe.
Bij de handhaving van de openbare orde 
valt er een duidelijke toename van de 
agressiviteit vast te stellen. De wegpi- 
raterij neemt hand over hand toe, evenals 
het illegaal wapenbezit en het smokkelen 
van munitie en wapens. Al deze feiten 
plaatsen de opsporende politieambtenaar 
direct in de gevarenzone. Onvoorstel
bare situaties, die vroeger niet voor
kwamen, maar thans om een adequate 
oplossing vragen. Ook de overheid zelf 
ontkomt niet aan de toenemende onze
kerheid, die overal waarneembaar is. 
Een triest hoogtepunt vormde in 1970 
de dood van hoofdagent Moolenaar bij 
het drama te Wassenaar. Inmiddels wordt 
van de politie verwacht, dat zij taktisch 
en met kennis van zaken te werk gaan. 
Doortastend, maar gelijktijdig ook be-

Venfolg zie pag. 7
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heerst. Dat dit gepaard moet gaan met 
extra psychische en physieke spanningen 
is duidelijk. Het zou gewenst zijn, dat het 
publiek de politie wat meer morele steun 
verleende en dat eventueel gemaakte 
fouten niet zo door de nieuwsmedia wer
den opgeblazen. Gelukkig is de regering 
thans bezig om aan de bemanning, de 
opleiding en de uitrusting extra aandacht 
te schenken, o.a. door het oprichten van 
speciale mobiele eenheden, die snel in
gezet kunnen worden, daar waar dat no

dig is. In de tweede plaats de gevolgen 
voor de burgers. Vele zakenlieden, bank- 
employé’s en ook particulieren hebben 
'grote zorg voor veiligheid van persoon, 
have en goed. Er is angst in vele gezin
nen. Men poogt extra voorzorgsmaatre
gelen te nemen, maar wat wil men uit
richten tegen de met vuurwapens uitge
ruste misdadigers?
Men wil graag vertrouwen op de steun van 
de politie, maar men twijfelt meer en meer 
aan de bescherming, omdat men wel weet.

dat de politie handen te kort komt. Daar 
'komt nog bij, dat de verzekeringsmaat
schappijen na herhaalde inbraken in za
kenpanden, de inboedel niet meer hier
tegen willen verzekeren. Er zijn al voor
beelden, dat zaken om deze redenen wer
den verplaatst naar elders of zelfs op
geheven. Dit kan zo niet langer voort
duren. Er zullen scherpe tegenmaatre
gelen getroffen moeten worden en ook de 
strafmaat zal herzien moeten worden. 
De financiële bezwaren hoe vervelend

ook In deze tijd van tekorten, mogen hier 
niet worden aanvaard. Op de rijksover
heid rust de wettelijke plicht om de sterk
te van de politie te handhaven. Het gaat 
hier immers om een der elementaire 
taken van de overheid, gericht op het 
■voortbestaan van onze samenleving.
In ernstige gevallen zal ■ ook bijstand 
van militairen verleend moeten worden, 
hoewel hiertegen uiteraard wel be
zwaren aan te voeren zijn.

H. Wisselink.
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Christen-Democratische fracties
moeten nu handen in één slaan

De beslissing van de fracties van KVP en 
ARP om niet verder te spreken met for
mateur Burger betekent niet alleen een 
nieuwe fase in de kabinetsformatie. 
Belangrijker achten wij de vraag hoe 
nu de samenwerking van de drie christen
democratische fracties weer vorm krijgt. 
Na het besluit van de CH-fractie om niet 
met de formateur te spreken, leek het 
erop, dat het ,,Samen uit, samen thuis”  
zou worden losgelaten.
Thans echter kunnen KVP, ARP en CHU 
in deze formatie opnieuw op één lijn 
komen.

Achteraf bezien kan men zich afvragen 
of velen niet een paar benauwde dagen 
bespaard had kunnen worden, wanneer 
Tilanus, Andriessen en Aantjes samen

bij Burger tot de konklusie waren ge
komen dat voortzetting van het gesprek 
met de formateur zinloos was, dan wel 
gezamenlijk hadden besloten niet naar 
Burger toe te gaan.
We laten deze vraag weer rusten.
De CH-fractie zal ongetwijfeld tegenover 
de Unie Raad deze kwestie uiteen kunnen 
zetten.
Het verheugt ons, dat een situatie waarin 
KVP, ARP en̂  CHU elk voor zich een 
andere relatji„% St een kabinet-Den Uyl 
zouden kriv..,^ nomenteel is afgewend. 
Met de belangi i, a vergadering van 19 mei 
in het vooruitzicht was dit geen aangename 
gedachte. Formateur Burger lijkt niet na 
te laten om latente verschillen binnen de 
christen-democratische partijen zo scherp 
mogelijk naar buiten te laten komen en

verschil van mening binnen ,,de linkse 
drie”  voortdurend onder de oppervlakte 
te houden.
Het zou voor de parlementaire democratie 
in ons land funest zijn wanneer de for
mateur er in zou slagen voorgoed een 
wig te drijven tussen KVP, ARP en CHU. 
Wij hopen dat de drie christen-democra
tische fracties zich nu, zoals voorheen, 
tot het uiterste zullen inspannen om in 
deze formatie één lijn te trekken en na de 
formatie in de Kamer tot een gelijke 
opstelling te komen.

De gebeurtenissen van de afgelopen week 
hebben aangetoond dat er nuanceringen 
tussen KVP, ARP en CHU bestaan.
Dat is op zich - in een zo moeilijke for
matie - niet onbegrijpelijk. Wij zijn er

van overtuigd dat na deze formatie spoedig 
zal blijken dat de meningsverschillen 
in het linkse kamp bij PvdA, PPR en 
D’66 aanzienlijk groter zijn dan tussen 
de christen-democratische fracties. 
Wanneer KVP, ARP en CHU nu eendrachtig 
verder samenwerken kunnen en mogen de 
recente gebeurtenissen geen nadelige ge
volgen voor de christen-democratische 
samenwerking hebben.
Integendeel, zij zullen de barensweeën 
blijken te zijn geweest van de geboorte 
van een krachtige christen-democratische 
fractie in de Kamer.
Wij hopen dat dit over enige tijd het 
resultaat van de jongste gebeurtenissen 
in de formatie zal zijn.
Wij wensen Andriessen, Aantjes en Tilanus 
de komende dagen veel wijsheid toe.

Confessionele partijen afgestoten reaqies

Waf doet Burger nu verder ?
Donderdag leek de CHU uit de boot ge
vallen te zijn.
De heer Tilanus schreef aan formateur 
Burger dat het zijn fractie weinig zinvol 
leek gevolg te geven aan diens uitnodiging 
om samen met de heren Andriessen en 
Aantjes een gesprek te hebben over de 
kabinetsformatie. Het was Burger ten
slotte dus toch gelukt de CHU buiten de 
deur te houden. Of had de Tweede Kamer
fractie van de CHU de eer aan zichzelf 
gehouden?

Wat hiervan zij, dinsdag kwam de verdere 
ontknoping. Na een urenlang gesprek tus
sen Andriessen, Aantjes en Burger, later 
ook bijgewoond door Den Uyl, kon worden 
vastgesteld dat verder ,,onderhandelen”  
over een regeringsprogram geen zin had.

Het geactualiseerde program ,,Keerpunt 
’72”  leek onaantastbaar. Verschillende 
punten daarvan zijn voor de AR en de 
KVP echter niet te aanvaarden. Dit zou 
intussen voor de heren Van Agt en De 
Gaay Fortman sr. zelfs aanleiding zijn 
niet te willen meewerken aan een kabinet, 
indien zij geen enkele invloed zouden 
krijgen op het door hen uit te voeren 
program.

De formateur kan nu óf een puur links 
kabinet formeren óf zonder overleg met 
AR- en KVP-fracties trachten een aantal 
confessionele ministers te vinden. Op 
voorwaarde echter dat in de Tweede 
Kamer voldoende leden gevonden worden, 
die zo ’n kabinet voorlopig willen gedogen. 
Daar de formatie-opdracht aan de heer 
Burger een kabinet vereist dat geacht 
kan worden op een meerderheid in de 
Tweede Kamer te steunen, is het ook 
mogelijk dat hij zijn pogingen nu opgeeft. 
Daar heeft uw krant misschien intussen 
verder over geïnformeerd.

week-einde doorbroken en daarmee de 
mogelijkheid geschapen eindelijk eens in 
een gezamenlijk gesprek de nodige dui
delijkheid boven tafel te krijgen. Dit 
temeer waar inmiddels een gesprek met 
de heren Den Uyl en Andriessen onder 
leiding van de formateur had plaats ge
vonden dat op verschillende punten ver
helderend was geweest. Voor beide par
tijen. De heer Den Uyl had zelfs gezegd 
dat de vorming van een kabinet nu een 
reële mogelijkheid was. Diezelfde dag 
bleek echter dat de formateur zich op
nieuw in een brief tot de heer Tilanus 
had gewend, waaruit o.a. bleek dat hij de 
CHU niet van harte in de formatiebespre- 
kingen had betrokken, maar omdat de heren 
Andriessen en Aantjes de deelname van 
de CHU essentieel hadden genoemd.
Hij wilde hu nog eens even verifiëren of 
hij het standpunt van de CHU wel goed 
voor ogen had - in een vorige brief 
noemde hij de CHU immers een ,,notoir 
onwillig blok”  - omdat het tegendeel hem 
nog steeds niet was bewezen. Was dit 
een nieuwe vorm van verrassingstaktiek 
van de formateur die begon bij de heer 
Boersma? De heren Andriessen en Aantjes 
keerden zich fel tegen deze brief van de 
heer Burger, werd volstrekt overbodig, 
onverstandig en ongemotiveerd genoemd.

derheid van de AR-fractie bereid was tot 
een verder gesprek over de formatie, 
evenals een meerderheid van de KVP- 
fractie. Men ziet geen alternatief om op 
andere wijze nog enige invloed op een 
kabinet-Den Uyl te verwerven dan door 
overleg over program en via deelneming 
van eigen bewindslieden.
Wel, dat gesprek heeft nu plaats gehad 
met het resultaat dat ook de AR en KVP 
hebben ervaren dat er niet valt te praten 
over enigerlei eigen inbreng in het rege
ringsprogram. Beide fracties haakten af en 
zo staan de drie confessionele fracties 
weer naast elkaar.

SAMENWERKING

VEEL SPANNING

Aan deze spectaculaire ontwikkeling is 
de afgelopen week veel vooraf gegaan. 
Immers, nadat twee weken geleden de heer 
Burgerde CHU definitief afwees, is hij door 
toedoen van de heren Andriessen en Aan
tjes op zijn besluit terug gekomen en 
nodigde hij de fractie-voorzitters van de 
drie confessionele partijen uit voor een 
gezamenlijk gesprek op vrijdag jl. Hier
mee 'leek het dieptepunt van het vorig

Maar het resultaat van Burger’ s brief 
was dat de heer Tilanus zijn bovengenoemd 
antwoord schreef. Doch niet eerder dan 
nadat de fractie een volle dag over de 
brief van de formateur had vergaderd. 
De volledige brieven vindt u elders.
Men kan zich natuurlijk afvragen of de 
CHU er wijs aan deed in ,,de fuik van 
Burger”  te trappen en diens brief schrif
telijk te beantwoorden, terwijl er een 
afspraak was een tiental uren later met 
elkaar om de tafel te gaan zitten, 
dank zij de niet aflatende inspan
ning van de heren Andriessen en 
Aantjes. Men had wellicht even goed het 
antwoord van donderdagavond gewoon op 
vrijdagmiddag kunnen inbrengen in het 
geplande gesprek.

Na de brief van de CHU-fractie leek de 
samenwerking tussen de drie plotseling 
ver weg. Weliswaar had de heer Tilanus 
in een toelichting via de t.v. gezegd dat 
er slechts een verschil in taxatie van dit 
moment was en geen brede politieke kloof, 
maar dat leek velen toch wel erg opti
mistisch. Voor de verkiezingen was het 
standpunt van velen in de Unie; de regeer
baarheid van ons land en de toekomst van 
de christendemocratische partijen gaan 
parallel.
U hebt twee weken geleden in de Neder
lander kunnen lezen; de huidige kabinets
formatie is een test-case voor de chris
ten-democratische samenwerking. In de 
Unieraad dacht men er net zo over.

Bij het Uniebureau kwamen in de afge
lopen week enkele reacties binnen, vooral 
telefonisch, van leden en niet-leden die 
zich uitspraken over de gang van zaken 
rondom de kabinetscrisis. We geven enke
le uitspraken weer;
- zeg maar tegen de heer Tilanus dat ik 

hem sterkte toewens;
- het bestuur vande kiesvereniging Meer

kerk staat volledig achter het door 
de CHU gevoerde beleid t.o.v. de for- 
matiepoging Burger, wij verwachten dat 
u geen concessies zult doen.
De christen-democratische beginselen, 
zich uitstrekkend van welzijn tot wel
vaart, zullen nochdoor socialisten, noch 
door liberalen aangetast mogen worden. 
Wij wensen u God’s zege toe;

- veel bewondering heb ik voor uw partij 
en inzonderheid voor de heer Tilanus. 
U toont ruggegraat. Let op uw zaak, de 
rooie vos ligt op de loer. Ik hoop ook 
dat de Heren Aantjes en Andriessen 
ruggegraat tonen;

- ’t zou toch zonde zijn als nu de chris
ten-democratische samenwerking uit
eenspatte;

- nu maar eens definitief een streep er 
onder zetten en ophouden met Burger. 
Probeer toch tot een constructieve re
gering te komen met de VVD samen.

- ik wil maar zeggen dat Tilanus groot 
gelijk heeft als hij niet met de CHU 
in dat kabinet wil.

- ik vind dat de heer Tilanus een steuntje 
in de rug nodig heeft en hoop dat er 
meer mensen opbellen om te zeggen 
dat wij achter hem staan.

De brief van de CHU bracht bij onze 
partners de ARP en KVP schrik en ver
warring. Het gesprek met de heer Bur
ger werd afgezegd en er begon koorts
achtig overleg met de fracties en de 
partij-besturen. Zaterdag werd bekend 
gemaakt dat de helft of een krappe meer

De afgelopen week ontving de Tweede- 
Kamerfractie reeds zeer uiteenlopende 
reacties. De één vroeg met klem elkaar 
vast te houden en alles te doen om de drie 
confessionele fracties niet uit elkaar te 
doen vallen, anderen feliciteerden de frac
tie dat men niet langer aan de formatie- 
Burger deelnam.
Krijgen beide groepen nu dan wat ze 
wensen? Wij weten het niet. Eén ding is 
zeker, deze langste kabinetsformatie uit 
onze geschiedenis dient nu eindelijk tot 
een oplossing te komen.
Met een kabinet dat snel het vertrouwen 
van het Nederlandse volk kan verwerven. 
Vertrouwen in het program en vooral in 
de mensen die het uitvoeren.

B.

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek
'Telefoon 05130-22652
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Verbinding van kandidaten 

lijsten bij verkiezingen

Grote reserve bij CHU over verhoging 

van de omroepbijdragen
„Het adagium „begrensde groei”  moge 
vele malen met nadruk op het scherm 
worden uitgesproken, de suggestie wordt 

' echter allerminst gewekt, dat deze uit
spraak ook achter het scherm zou gel
den. De omroeporganisaties zouden er 
naar onze mening goed aan doen hiermee 
ernstig rekening te houden. Ook de gewone 
kijker en luisteraar is er vooralsnog niet 
van overtuigd dat er in Hilversum en 
Bussum een zuinig beleid wordt gevoerd.”

Dit zei drs. G. van Leijenhorst, die na
mens de CHU-fraktie het woord voerde 
over het wetsontwerp tot wijziging van de 
omroepbijdragen. In dit voorstel wordt 
het kijkgeld van f75 ,- op flOO,- gebracht; 
het luistergeld komt van f2 4 ,- op f33 ,-. 
Van Leijenhorst zei de verhoging op zich 
te billijken. De omvang van de verhoging 
berust zijns inziens op weinig overtui
gende argumenten. Hij had grote twijfel 
of er bij de NOS wel van een optimale 
bedrijfsvoering gesproken kan worden. 
Berichten uit de pers zijn dan misschien 
overdreven; toch bestaat het algemene 
beeld en dat is ook door de NOS toe
gegeven, dat het efficiënter kan, aldus de 
CH-woordvoerder.

VIJF OPMERKINGEN

Spreker kwam tot een vijftal opmerkin
gen, waarbij hij een kanttekening plaatste 
bij het financieel beheer van de NOS. 
In de eerste plaats wees hij op de be
stuurlijke opbouw van de NOS. Van Leijen
horst vroeg zich af of in het NOS-bestuur 
de economische deskundigheid wel vol
doende vertegenwoordigd is. De perio
dieke datum van aftreden van het bestuur 
op 29 mei is naar zijn mening een goed 
moment om aan de nóodzakelijke eco
nomische deskundigheid aandacht te be
steden, aldus Van Leijenhorst.
Vervolgens ging de CH-woordvoerder in 
op de bouwaktiviteit van de NOS. Hij 
meende dat temporisering hier gewettigd 
is. Voorts vroeg hij zich af of men wel 
voldoende rekening houdt met de tech
nische ontwikkeling. Hij wees hierbij op 
de te verwachten ontwikkeling op het 
terrein van de lokale en regionale t.v. 
Gaat de NOS er van uit dat ’t Gooi tot 
in de verre toekomst het geïsoleerde 
omroepeiland kan blijven. Is het bouw
beleid gevat in een conceptie hoe radio 
en t.v. over twintig jaar zullen funktio- 
neren?

Voorts informeerde spreker naar de or
ganisatievorm van de NOS.
Er wordt wel gesproken over verdeling 
van de organisatie over de drie hoofd
taken van het beheer; de uitzendingen 
en het overkoepelend bestuur. Wanneer 
deze taken meer afzonderlijk georga
niseerd worden kan het kostenbewakings- 
besef toenemen, meende Van Leijenhorst.

De CH-woordvoerder ging verder in op 
de uitgekeerde uurbedragen.
Men werkt hier zijns inziens nog al eens 
met de natte vinger. De uitgekeerde uur
bedragen voor radio-uitzendingen en de 
kleurentoeslag zijn volgens hem veel te 
hoog geweest.

,,De geruchten zijn niet zonder grond dat 
zo tegen het einde van het jaar en hier 
en daar in ’ t Gooi een soort feeststemming 
heerst om het overgeschoten bedrag nog 
zo royaal mogelijk te besteden; immers 
wat men daarvan hief bestëedf leidt tot 
een automatische verlaging van het uit 
te keren bedrag in ht. jaar daarop. Is 
de minister niet van memng dat de vast
stelling van het uurbedrag veel gediffe
rentieerder moet gebeuren?”

Tenslotte betoogde Van Leijenhorst dat 
het bedrag van f 136.000,- dat de verkoop 
van Nederlandse programma’s heeft op

geleverd hem aan de lage kant lijkt. 
Heeft de NOS wel goede ,,verkopers” . 
Mijns inziens is er op dit gebied nog wel 
wat meer terug te verdienen, aldus'de 
CH-woordvoerder.

Spreker betoogde dat een uitgebreid ef- 
ficiency-onderzoek bij de NOS nodig is. 
De minister heeft een uitgebreid totaal- 
onderzoek aangekondigd. Wat houdt dit 
in. Kan de NOS in afwachting van de 
resultaten van dit onderzoek niet trachten 
nog enige tijd binnen het aangegeven 
financiële raam te blijven?

Drs. G. J. van Leyenhorst

EéN GULDEN LAGER

Drs. Van Leijenhorst deelde mee dat de 
CHU-fraktie zich heeft beraden over de 
indiening van een amendement, waarbij 
de voorgestelde bedragen met één gulden 
verlaagd worden. Daarmee wil de fraktie 
het verontrustend gebaar maken om weer 
fe geven in welke situatie van besluit
vorming zij zich ten aanzien van dat 
wetsontwerp bevindt. De fraktie wil echter 
eerst de argumenten van de minister 
horen, met name hoe hij zich het aan- 
gekondigde efficiency-onderzoek voor
stelt. Er valt wellicht niet te tornen aan 
een verh^gin.-: van de omroepbijdragen. 
Maar 1e noodzaak van juist deze verho
ging lijkt ons aanvechtbaar.

Spreker deelde mee dat de fraktie wel 
waardering hééft voor de in dit wets
ontwerp neergelegde indexeringsgedachte; 
de heffing naar draagkracht en de extra 
heffing voor kleurenontvangers. Hij volgde 
de minister ook in het vrijstellingsbeleid 
en in het beleid ten aanzien van de 
Wereldomroep.

Aan het slot van zijn betoog deelde Van 
Leijenhorst mee dat de fraktie de sug
gestie van de televisieloze avond op zich 
een punt van nadere overweging vindt. 
Wel ziet men in dat hier diverse bezwa
ren aan verbonden zijn.
Over de zogenaamde verschraling van de 
programma’s merkte spreker op dat hij 
hierbij niet alleen dacht aan de verhouding 
tussen Nederlandse- en buitenlandse pro- 
dukties. H.j noemde hier nadrukkelijk 
ook het geestelijke en culturele gehalte 
van de programma’s. Ook die aspecten 
dienen door de zendgemachtigden zorg
vuldig in het oog te worden gehouden, 
aldus de CH-woordvoerder.

van Spanning.

In het weekblad ,,Nederlandse Ge
dachten”  van de ARP heeft hét AR- 
kamerlid dr. W. de Kwaadsteniet, 
een artikel geschreven over de be
handeling van het regeringsvoor
stel bij verkiezingen lijstverbinding 
per kieskring mogelijk te maken. 
Tijdens het debat was dr. Veerman 
(ARP) ook de woordvoerder van de 
CH-fractie. De redactie van ,,De 
Nederlander”  neemt het artikel uit 
,,Nederlandse Gedachten”  graag 
over.

Eindelijk heeft de Tweede Kamer dan 
vorige week opnieuw de mogelijkheid van 
lijstverbinding aanvaard. Reeds jaren
lang is daar ook onzerzijds voor gepleit. 
Verwacht mag worden, dat de Eerste Ka
mer de betreffende wijzigingen in de 
Kieswet eveneens zal aanvaarden.

OPNIEUW

Opnieuw, want van 1917 tot 1923 was die 
mogelijkheid van verbinding van kandi
datenlijsten van verschillf^nde politieke 
partijen ook aanwezig. Toen^^rd er ech
ter een punt achtér gezet. 'Mt. gebeurde 
in de eerste plaats omdat het kiezers
bedrog werd geacht, wanneer de kiezers 
eerst tussen kandidatenlijsten van ver
schillende politieke partijen konden kie
zen, terwijl daarna voor het berekenen 
van de verkiezingsuitslag de stemcij- 
fers van die verschillende lijsten bij e l
kaar werden geteld. Dit verwijt kan ove
rigens alleen gelden wanneer de kiezers 
niet op de hoogte zijn van de verbinding. 
En dat was destijds mogelijk omdat het 
bestaan van een dergelijke verbinding niet 
uit het stembiljet viel af te leiden, terwijl 
ook niets de betreffende partijen er toe 
noopte om aan die verbinding voor de 
verkiezingen bekendheid te geven. Andere 
bezwaren waren, dat het mogelijk was 
zonder enige verdere binding alleen te pro
beren een (extra) restzetel in de wacht 
te slepen en dat door verbinding van 
lijsten van mingroepen deze samen juist 
de kiesdeler halen en dan samen één ze
tel verwerven.
De Staatscommissie van advies inzake de 
Grondwet en de Kieswet (Cals-Donner) 
heeft enkele jaren geleden deze zaak be
keken, opnieuw de voordelen en nadelen 
tegenover elkaar afgewogen en in meer
derheid geadviseerd om de verbinding 
van kandidatenlijsten van verschillende 
politieke partijen bij Tweede Kamerver
kiezingen weer mogelijk te maken. In de 
Memorie van Toelichting van het thans 
door de Tweede Kamer aanvaarde wets
ontwerp wordt gesteld: ,,Aan partijen, die 
bij de verkiezingen op formeel naar bui
ten blijkende wijze willen samenwerken, 
staat thans slechts één weg open: het 
indienen van een gezamenlijke kandidaten
lijst. Is dit met het oog op de bestaande 
graad van samenwerking geen adequaat 
middel dan is het niet mogelijk samen
werking bij de kandidaatstellingen en de 
stemming tot uitdrukking te laten komen. 
Zou nu het verbod van lijstverbinding 
binnen de kieskringen worden opgeheven, 
dan zou daardoor het samengaan van 
partijen bij de verkiezingen worden ver
gemakkelijkt” . En even verder: , .Par
tijen, die tot samenwerking bereid zijn, 
maar voor wie een fusie of een geza
menlijke kandidatenlijst niet of nog niet 
tot de mogelijkheden behoort, krijgen dan 
de mogelijkheid om door het aangaan van 
een lijstverbinding hun politieke over
eenstemming te demonstreren en zij ma
ken kans op een bescheiden premie in de 
vorm van een extra zetel” .
Dat is het uitgangspunt van het thans 
aanvaarde wetsontwerp.

KLEINE GROEPERINGEN

Er is nu voorkomen, dat het middel van 
lijstverbinding gebruikt wordt door zeer 
kleine groeperingen, die vermoeden niet 
ieder zelfstandig de kiesdeler, dus één 
zetel, te kunnen behalen. Bepaald is name
lijk, dat de verbinding van lijsten van 
verschillende politieke partijen alleen mo
gelijk is als ieder van de betrokken par
tijen in alle achttien kieskringen (waarin 
het land voor de verkiezing van de leden 
van de Tweede Kamer is verdeeld) een 
lijst heeft ingediend, terwijl de toeken
ning van de zetel bovendien slechts geldt 
voor die van de verbonden lijsten, die 
ook zelfstandig tenminste de kiesdeler 
zouden hebben gehaald. Verder is tege
moet gekomen aan het bezwaar, dat de 
kiezers niet van de verbinding van lijs 

ten van verschillende politieke partijen 
zouden afweten. Een verbonden lijst krijgt 
namelijk op het stembiljet onder het 
lijstnummer en de naam tevens vermeld 
de nummers van de lijsten, waarmede 
die lijst verbonden is.

Tenslotte is bij amendement-Veerman- 
Jurgens nog een belangrijke wijziging 
in het Wetsontwerp aangebracht. Hier
door is namelijk tevens mogelijk ge
worden lijstverbinding bij Provinciale Sta
tenverkiezingen.

In het debat in de Tweede Kamer is dui
delijk gebleken, dat de invoering van 
de mogelijkheid van lijstverbinding géén 
eerste stap is naar een districtenstelsel, 
zoals sommigen vreesden. Voor een an
der kiesstelsel is een nieuwe Kieswet 
nodig.

ERVARINGEN OPDOEN

Een open vraag is nog gebleven of de 
practische toepassing van lijstverbinding 
bij Provinciale Statenverkiezingen (vol
gend jaar worden die gehouden) al zo snel 
realiseerbaar is. De minister zag een 
aantal practische bezwaren en zou lie
ver eerst ervaring opdoen met de nieuwe 
mogelijkheid bij Tweede Kamerverkie
zingen. Een punt om nader te bekijken.

Vergeleken bij zoiets als de invoering 
van een districtenstelsel, zag de minis
ter de lijstverbinding niet als een grote 
zaak. En als zodanig terecht, naar onze 
mening.

Niettemin achten wij de door de Tweede 
Kamer geschapen mogelijkheid - die 

' overigens nog de Eerste Kamer moetpas- 
seren - van veel belang voor het politiek 
duidelijker presenteren van met elkaar 
samenwerkende partijen, zoals P.v.d.A., 
D’66 en PPR.
En uiteraard geldt dit eveneens voor ARP, 
CHU en KVP. Lijstverbinding is, zoals • 
bekend, een genoemde mogelijkheid van 
samenwerkingspresentatie in de notitie 
van de ARP-werkgroep met betrekking tot 
de nota van de contactraad.

Wijzigingen in 

regeling voor

invaliden, 

die auto rijden
Enkele dagen voor zijn aftreden als staats
secretaris van financiën heeft mr. W. 
Scholten (die thans alleen Tweede-Kamer- 
lid voor de CHU is) laten weten, dat er 
tegemoet zal worden gekomen aan bezwa
ren welke zich,thans in de praktijk voor
doen bij de toepassing van de invaliditeits- 
vrijstelling van de motorrijtuigenbelas
ting. Er worden enkele wijzigingen aan
gebracht, die tot gevolg hebben dat men 
voor invaliditeitsvrijstelling in aanmer
king komt indien men invalide is (even
als tot dusver zal dit in het algemeen 
aan de hand van een artsenverklaring 
worden beoordeeld) en de aanschaffings- 
kosten van de auto niet meer bedragen dan 
f12.000 (daaronder vallen niet de kosten 
van de voorzieningen die rechtstreeks 
verband houden met de invaliditeit). Thans 
is deze grens f 10.000.
Bij de beantwoording van de vraag of 
aanspraak op vrijstelling bestaat zal, 
anders dan tot dusver het geval is, buiten 
beschouwing worden gelaten:

1. de omstandigheid dat men vóór het 
ontstaan van de invaliditeit reeds 
een auto bezat

2. de omstandigheid dat men, invalide 
zijnde, een beroep of bedrijf uit
oefent dat naar zijn aard het gebruik 
van een auto meebrengt.

Het is de bedoeling dat deze nieuwe re
geling, die in nauw overleg en met in
stemming van de Algemene Nederlandse 
Invaliden Bond is voorbereid, op 1 mei 
1973 ingaat. Omstreeks die datum zal voor 
belanghebbenden een inlichtingenblad be
schikbaar zijn, te verkrijgen op de ont- 
vangstkantoren der accijnzen en op het 
Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting 
in Apeldoorn.
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Hoe de Tweede kamer 
fractie van de CHU tot 
haar beslissing kwam

De beslissing van de Tweede-Kamerfrac- 
tie van de CHU om haar fractievoorzitter 
drs. A. D. W. Tilanus niet te laten deel
nemen aan het gesprek, waarvoor hij, 
met zijn collega’s mr. F. H. J. J. An- 
driessen van de KVP en mr. W. Aantjes 
van de ARP door kabinetsformateur mr.
J. A. W. Burger was uitgenodigd, is 
vorige week na langdurig beraad genomen. 
Maar het 'was de enige consequentie, 
welke de fractie kon trekken uit het 
standpunt, dat zij gedurende de al vier 
maanden durende kabinetscrisis steeds 
heeft ingenomen.

De fractie heeft altijd gezegd, dat zij na 
de verkiezingen de aanwijzing van een 
socialistische formateur logisch vond, 
gezien de behaalde verkiezingswinst. Maar 
de fractie heeft ook steeds duidelijk laten 
blijken, dat zij alleen dan bereid was te 
overleggen over het nieuwe kabinet, als 
er sprake zou zijn van gelijkwaardigheid. 
Meepraten betekent immers in de politiek, 
dat er ook een eigen inbreng is.

NIET ALLEEN

De CHU-fractie stond in deze opvatting 
niet alleen en vond de beide andere 
christen-democratische fracties aan haar 
zijde. Toen dan ook formateur mr. Bur
ger in zijn brieven aan drs. Tilanus 
(die ook bedoeld waren voor de gehele 
fractie) duidelijk liet uitkomen, dat van 
het inbreng leveren geen sprake zou 
kunnen zijn, kon de fractie niets anders 
doen dan hem laten weten, dat voor haar 
het ,,overleg”  geen zin zou hebben als er 
toch niet echt op basis van gelijkwaardig
heid onderhandeld zou kunnen worden. 
De gewisselde brieven, waarvan hieronder 
de teksten volgen, spraken een duidelijke 
taal.

REACTIES

Nadat op zondag 18 maart kabinetsfor
mateur mr. Burger zijn brieven d.d. 
17 maart aan de fractievoorzitters mr. 
Andriessen (KVP) en mr. Aantjes (ARP) 
en aan fractievoorzitter drs. Tilanus 
(CHU) in de openbaarheid had gebracht, 
en waaruit bleek dat hij geen heil zag 
in een gesprek met de CHU (zie ,,de 
Nederlander”  van vorige week) kwamen 
tal van reacties los.
Die reacties waren voor een belangrijk 
deel verontwaardigd. De dagelijkse be
sturen van KVP, ARP en CHU verga
derden maandagavond en gaven na afloop 
de volgende verklaring uit:

,,De drie dagelijkse besturen, ernstig 
bezorgd over de lange duur van de ka
binetsformatie, doen een dringend beroep 
op de formateur en de fracties van PvdA, 
KVP, ARP, PPR, CHU, D’66 om op 
korte termijn onder leiding van de for
mateur samen na te gaan hoe de bestaande 
impasse kan worden doorbroken” .

Fractievoorzitter Andriessen reageerde 
op de oproep van de drie besturen en 
in de loop van dinsdagmiddag 20 maart 
gaf hij de volgende verklaring uit.

,,De voorzitter van de KVP-fractie deelt 
mede, dat hij bereid is gevolg te geven 
aan de oproep van de dagelijkse besturen 
van KVP, ARP en CHU om op korte 
termijn onder leiding van de formateur 
na te gaan hoe de bestaande impasse 
in de kabinetsformatie kan worden door
broken” .

Ondertussen had fractievoorzitter Tilanus 
mr. Burger teruggeschreven. Ook die 
brief werd volledig gepubliceerd in ,,de 
Nederlander”  van vorige week. Drs. T i
lanus ging in de brief nader in op de 
uitgangspunten, welke de kabinetsforma
teur had aangegeven voor een eventueel 
te voeren gesprek.

De christelijk-historische fractievoorzit
ter schreef ondermeer;

,,Thans vraagt u van de CHU zich positief 
op te stellen tegenover een kabinet, waar
voor een gefixeerd, onaantastbaar pro

gram zal gelden. Ook de heren Andries
sen en Aantjes hebben niet op die basis 
overleg met u gevoerd. Ik kan het inder
daad niet verantwoorden, met een be
paald program de verkiezingen in te 
gaan en daarna mede te werken aan de 
uitvoering van een ander program, zon
der dat daaraan iets gewijzigd kan wor
den. Juist daarom hebben wij steeds over
leg noodzakelijk geacht.
Uw oordeel omtrent de mogelijkheid daar
toe is de sleutel voor het antwoord op de 
mij gestelde vraag van het al of niet ge
dogen. Het uiteindelijk antwoord op die 
vraag zal mede afhankelijk zijn van het 
resultaat van het overleg” .

Aldus een deel van de brief d.d. dinsdag 
20 maart van drs. Tilanus aan mr. Bur
ger.

ER BIJ BETREKKEN

Op woensdag 20 maart had formateur 
mr. Burger een langdurig onderhoud met 
KtfP-fractievoorzitter mr. Andriessen en 
PvdA-fractievoorzitter drs. Den Uyl, de 
kandidaat-premier van het door de for
mateur beoogde kabinet. Dit gesprek was 
een gevolg van de verklaring, welke mr. 
Andriessen de dag tevoren had uitgegeven 
en waarin hij te kennen had gegeven bereid 
te zijn tot overleg over het doorbreken 
van de impasse.
Na dat onderhoud liet de formateur blij
ken, dat hij bereid was de CHU toch bij 
het overleg te betrekken. Aller verwach
tingen daarover waren hooggespannen, 
tot op donderdagmorgen 22 maart de 
volgende brief van formateur mr. Burger 
aan drs. Tilanus - welke brief gedateerd 
was 21 maart 1973 en kennelijk geschre
ven was na het gesprek met mr. Andries
sen en drs. Den Uyl - gepubliceerd werd.

UITNODIGING

Mr. Burger schreef;

,,U wederkerig dankzeggend voor uw brief 
van 20 maart j.L, deel ik u mede, dat de 
heren Andriessen en Aantjes mij hebben 
doen weten uw deelname aan de formatie- 
besprekingen essentieel te achten, on
geacht mijn overwegingen. Aangezien ik, 
zover dat in mijn vermogen ligt, wil voor
komen, dat de formatiebesprekingen vast
lopen, meen ik mij te moeten voegen naar 
de christen-democratische wensen op dit 
punt.
Niettemin ben ik u een antwoord schul
dig op uw argumentatie, waarin u mij 
,,de opstelling die de CHU steeds heeft 
ingenomen”  nog eens heeft uiteengezet 
- de opstelling die informateur Ruppert 
tot een pat-stelling deed concluderen. 
Immers uw voorkeur voor het vormen 
van een kabinet, waarbij inzake het pro
gram en de zetelverdeling tijdens de 
formatie bindende afspraken konden wor
den gemaakt, was mij bekend. Zoals u ech
ter weet, is die wég voor mij nu niet 
begaanbaar, omdat ik niet de levenskansen 
van ,,een”  kabinet met ,,een”  socialis
tische minister-president moet vaststel
len, maar die van het kabinet-Den Uyl 
op de gepresenteerde grondslag.
Ik gaf u reeds in mijn schrijven van 
17 dezer toe, dat deze situatie ,,onge
bruikelijk”  is, maar het is niet anders; 
dit is ook de reden, waarom van u niet 
meer dan ,,gedogen”  wordt gevraagd. 
Dit betekent evenwel niet, dat die minder
heid, die haar stempel drukt op het door 
mij beoogde kabinet, haar programma aan 
onze samenleving op zou leggen. Dit 

"êrontuele kabinet kan immers niet meer 
doen dan zijn beleidsvoorstellen aan de 
Kamer aanbieden. Daar krijgen u en 
ieder ander Kamerlid het volle pond. 
Het is ten slotte de Kamer die - al of 
niet door middel van amendering - be
paalt, wat er op een gegeven terrein 
mogelijk is. Wat er dan van het progres
sieve program in de Kamer haalbaar is, 
zal de tijd wel leren.
■Voor ’t overige is binnen het gegeven 
kader gedaan wat mogelijk is om de 
beleidsvoornemens van het kabinet-Den 
Uyl te verduidelijken. Waar dat noodzake
lijk was, zijn deze geactualiseerd. Voorts 
ben ik na vergelijking van die beleids

voornemens met het Program op hoofd
zaken van de KVP, de ARP en de CHU 
tot de slotsom gekomen, dat het gedogen 
van een kabinet met dit program in rede
lijkheid aan de christen-democraten ge
vraagd mocht worden. Toen ik u dit 
mededeelde, heb ik daaraan het verzoek 
toegevoegd mij te willen doen weten ,,of 
en zo ja welke der door mij behandelde 
aspecten naar uw mening nadere aandacht 
behoeven en in welke zin.”
Bovendien heb ik mij bereid verklaard 
om de beoogde premier, de heer Den Uyl, 
te verzoeken nadere gewenste informaties 
te geven omtrent het door hem voorgeno
men beleid.
Op het hiervoor gaande is uw antwoord; 
,,Ik kan het inderdaad niet verantwoor
den, met een bepaald program de verkie
zingen in te gaan en daarna mede te 
werken aan de uitvoering van een ander 
program, zonder dat daaraan iets ge
wijzigd kan worden.”
U geeft niet aan wat met het ,,iets”  is 
bedoeld dat naar uw mening gewijzigd 
zou moeten kunnen worden. In feite wij
zigt er vanzelfsprekend altijd wel iets, 
al was het maar als gevolg van de zich 
wijzigende omstandigheden, bij voorbeeld 
die van financieel-economische aard. 
Maar dat doet niet af aan het politieke 
kader, waar binnen ik heb te opereren. 
Naast alle mogelijkheden die er zijn en 
die ik u zo juist in herinnering heb 
gebracht, en waaraan ik wellicht de inter
pretatie, de uitwerking en de uitvoering 
kan toevoegen, blijft inhoudelijk het pro
gressieve prögrain mijn uitgangsstelling. 
Ten slotte laat u het aan mij over de 
aan u gestelde vraag te beantwoorden. 
Welnu, mijn oordeel is vooral gebaseerd 
op het door u niet gereleveerde commu
niqué der CHU-fractie d.d. 27 februari 
1973, dat de grondslag vormde voor al uw 
volgende communiqué’s.
Op uitdrukkelijk verlangen van de heren 
Andriessen en Aantjes heb ik met mijn 
brief van 17 maart j.1. nogmaals willen 
verifiëren of ik uw standpunt wel juist 
voor ogen had. Ik heb met de beste wil 
uit uw antwoord daarop van 20 dezer 
helaas het duidelijke tegendeel niet kunnen 
afleiden.
Zoals ik achter in de aanhef dezes heb 
vermeld, is het mijn voornemen u uit te 
nodigen tot deelname aan mijn voorgeno
men bespreking met de christen-demo
cratische fractievoorzitters. En wel op 
grond van het schrijven van de heren 
Andriessen en Aantjes d.d. 14 maart 
1973, waarin wordt medegedeeld ,,dat 
het (ons) mogelijk (lijkt) in het boven
staande kader tot besprekingen te komen, 
welke op korte termijn tot een positieve 
opstelling onzerzijds van het door u be
oogde kabinet kunnen leiden” .

Aldus rar. Burger in zijn brief van 21 
maart j.1. aan drs. Tilanus.

\foorts publiceerde de formateur op don
derdag 22 maart de volgende, op 21 maart 
gedateerde brief aan de fractievoorzitters 
Andriessen (KVP), Aantjes (ARP) en Ti
lanus (CHU):

,,Van de heren Andriessen en Aantjes 
mocht ik een brief ontvangen gedateerd 
14 maart 1973, met de conclusie:
,,Het lijkt ons mogelijk in het boven
staande kader tot besprekingen te komen 
welke op korte termijn tot een positieve 
opstelling onzerzijds van het door u be
oogde kabinet kunnen leiden” . 
Dienovereenkomstig moge ik u uitnodigen 
tot een gesprek op vrijdag 23 dezer 
om 10 uur” .

Aldus mr. Burger aan de drie fractie
voorzitters.

Zijn citaat uit de brief van 14 maart van 
de heren Andriessen en Aantjes had be
trekking op de stelling, dat KVP en ARP 
alleen dan het gesprek over de formatie 
willen voortzetten, als ook de CHU erbij 
betrokken wordt.

BERAAD

De nadere uiteenzetting, welke formateur 
mr. Burger gaf over zijn zienswijze voor
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wat betreft het karakter van het overleg 
met KVP, ARP en CHU leidde op donder
dag 22 maart tot druk beraad. De drie 
christen-democratische fracties kwamen 
in extra, langdurige vergaderingen bijeen. 
De fractie van de CHU pleegde bovendien 
overleg met een afvaardiging van de 
geestverwante Eerste-Kamerfractie en 
Unievoorzitter mr. O. W. A. van 
Verschuer.

AFGEWEZEN

De christelijk-historische fractie besloot 
niet in te gaan op de uitnodiging van mr. 
Burger. Drs. Tilanus liet donderdag
avond 22 maart de volgende brief bezor
gen bij de formateur thuis:

,,Naar aanleiding van uw brieven van 21 
maart j.1. moge ik u het volgende be
richten.
In uw aan mij gerichte brief stelt u heel 
duidelijk, dat voor u de weg onbegaan
baar is, waarbij inzake program en zetel
verdeling tijdens de formatie bindende 
afspraken kunnen worden gemaakt. U for
meert een kabinet-Den Uyl op de ge
presenteerde grondslag. Daarbij blijft in
houdelijk het progressieve program uw 
uitgangsstelling.
Dit kader komt naar mijn mening on
voldoende tegemoet aan de standpunten, 
die wij hebben ingenomen en die ik in 
mijn brief van 20 maart heb vertolkt. 
Reeds in mijn brief van 25 januari j.1. 
aan de heer Ruppert heb ik medegedeeld 
dat ik een kabinet, waarvan sommige 
leden als parlementair en andere leden 
als extra-parlementair worden be
schouwd, een tweeslachtige, onwerkbare 
situatie acht en derhalve moest afwijzen. 
In de brief van 23 februari j.1. van de 
heren Andriessen, Biesheuvel en mij aan 
u hebben wij uiteengezet, dat wij program
matisch een wezenlijke bijdrage willen 
leveren voor een kabinet, waarin de per
sonele bezetting zowel naar aantal als 
naar verdeling der portefeuilles recht 
doet aan de getalsverhoudingen in de 
Tweede Kamer. Wij hebben u toen mede
gedeeld, dat wij voor de totstandkoming 
van een kabinet, dat aan deze voorwaar
den niet voldoet, geen politieke verant
woordelijkheid wensen te dragen.
Het spijt mij te moeten constateren, dat 
uw brief van 21 maart j.1. mij geen uit
zicht biedt op de programmatische en 
personele mogelijkheden als boven be
doeld.
Uw opdracht luidt een kabinet te vormen, 
dat geacht mag worden in voldoende mate

Zie verder pagina 8
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Stellingen

prof. dr.
J. W. van Hulst

Prof. dr. J. W. van Hulst had voor 
zijn inleiding op de conferentie van 
de Lohmanstichting over „C hris- 
ten-democratie op nieuwe wegen”  
de volgende stellingen aan de con
gresdeelnemers doen toekomen:

1. De christelijk-democratische 
politieke partijen in Nederland 
geven nog steeds een antwoord 
op de vraag van het derde deel 
der Nederlandse bevolking; als 
zodanig is er geen reden tot 
défaitisme.

2. Gelet op het feit, dat dit ant
woord de Nederlandse bevolking 
blijkens de verkiezingsuitslagen 
veel minder aanspreekt dan 
voorheen, is een ernstig zelf
onderzoek van de christelijk- 
democratische partijen nood
zakelijk. _

3. Aan de christelijk-democra
tische partijen in Nederland 
kan stellig niet verweten wor
den, dat zij in sociale bewogen
heid en zorg tekort zijn ge
schoten. Maar de kritische be
zinning op de struktuur van 
onze maatschappij, waardoor 
sociale nood, individueel en al
gemeen onbehagen, negativis
me en onverschilligheid zijn 
ontstaan, is onvoldoende ge
bleken.

4. Het gevolg van het tekortschie
ten in stelling 3 aangeduid, is, 
dat tijdens en na elke verkie
zing de kiezer volstrekt in het 
onzekere verkeert, of er aan
sluiting bij links of bij rechts 
gezocht zal worden.

5. Alleen het ontwikkelen van een 
eigen visie op de achtergron
den van de nood van mens en 
maatschappij, kan de christe
lijk-democratische politiek uit 
de impasse helpen, waarin zij 
thans verkeert.

6. De Europese christelijk-demo
cratische politiek zoals deze 
bijv. in de EEG gevonden wordt, 
kenmerkt zich meer door het 
afwijzen van datgene, waarmee 
men zich vanuit een christe
lijke levensopvatting niet kan 
verenigen, dan door het ont
wikkelen van een eigen politieke 
visie, gegrond op het christe
lijk denken.

7. Hoewel de voordelen in stel
ling 6 genoemd, evident zijn, 
is de toereikendheid daarvan 
voor de toekomst onvoldoende. 
Speciaal bij directe verkiezin
gen van de leden van het Euro
pees Parlement, zal de kiezer 
aangesproken moeten worden 
door een levensbeschouwelijke 
visie, die in de praktische po
litiek geactualiseerd kan wor
den.

8. De christelijk-democratische 
partij in de DDR, verdient niet 
alleen onze aandacht, maar 
vooral ook onze steun.

9. De radicale priesters in Zuid- 
Amerika hebben de laatste ban
den met de christelijke demo
cratie nog niet doorgesneden. 
Er bestaat echter wel een diep
gaand verschil van visie tussen' 
hen en de christelijke politiek 
inzake twee zeer belangrijke 
punten:
a. het onderwijs
b. de besteding van de gelden 

der ontwikkelingshulp

Amerika toont naast een bereid
heid om de armen in hun nood ' 
te helpen, de weigering om te 
luisteren naar hun protest.

Aldus de stellingen van prof. Van 
Hulst.

H. L.,

Christen-democratische 

samenwerking niet opgeven
„De lijn, welke de Tweede-Kamerfractie 
van de CHU bij de kabinetsformatie heeft 
ingenomen, mag niet betekenen dat de 
christen-democratische samenwerking 
wordt opgeheven.”
Dit heeft de voorzitter van de CHU, mr. 
O. W. A. van Verschuer, vorige week 
zaterdag gezegd opdeconferentie ,,Chris- 
ten-democratie op nieuwe wegen”  van de 
Lohmanstichting, het wetenschappelijk 
centrum van de CHU.
De CHU-voorzitter had de avond tevoren 
telefonisch contact met KVP-voorzitter 
dr. D. de Zeeuw. ,,Wij hebben afgespro
ken dat wij ondanks alle kreukels, welke 
nu in de christen-democratische samen
werking zijn ontstaan, als besturen van 
KVP, ARP en CHU toch het ideaal van 
het binnen het bereik halen van die sa
menwerking met alle kracht zullen na
streven. Wij moeten namelijk, als op 
zaterdag 19 mei beslist wordt over de 
samenwerking van de drie christelijke 
partijen, ja zeggen.”

Mr. Van Verschuer deed in zijn toespraak 
een dringend beroep op de Tweede-Kamer- 
fracties van KVP, ARP en CHU zich 
voortdurend bewust te zijn van de nood
zaak van de samenwerking. ,,Zij mogen 
niets doen wat onnodig de samenwerking 
kan frustreren,”  aldus de Unievoorzitter.

BEGRIP

Mr. Van Verschuer zei dat het Unie- 
bestuur begrip heeft voor de lijn welke 
de CH-fractie getrokken heeft en achter 
het fractiebeleid staat. ,,Het is begrij
pelijk dat bij de andere twee fracties 
grote teleurstelling is ontstaan, nu de 
CHU heeft afgehaakt, maar wij hebben 
ook waardering voor het streven van KVP 
en ARP de CHU bij de formatie te be
trekken. Nu de lijnen van de drie fracties 
misschien gaan uiteenlopen hopen wij dat 
alle verantwoordelijke politici het hoofd 
koel houden en de weg open houden voor 
de christen-democratische samenwer
king.”
Volgens de Unie-voorzitter is de lijn 
van de CH-fractie ook steeds de lijn 
van KVP en ARP geweest. ,,De CHU 
heeft het standpunt ingenomen, dat zij 
het voor de verkiezingen aan de kiezers 
voorgenomen programma na de verkie
zingen zou uitvoeren. Tegenover de kie
zers is het niet verantwoord om als wij 
aan een regering meewerken, niet mee 
te praten over program en samenstelling. 
Wij willen alleen meedoen aan een kabinet 
waarin de kiezers de CHU redelijk her
kennen.”
De Unievoorzitter zei dat fractievoor
zitter Tilanus in de fractie stelde dat 
de eerlijkheid en de ethiek het niet toe
laten als van de fractie gevraagd wordt 
zich te stellen achter een kabinet of 
program in de vorm van een witte franje 
rond een rode bol. ,,Dat zou verlooche
ning van de kiezers zijn.”

prof. dr. J. W. van Hulst

GEEN VERBAZING

Prof. dr. J. W. van Hulst, oud-voorzitter 
van de CHU en voorzitter van de chris- 
telijk-historische Eerste-Kamerfractie, 
leidde op de te Amersfoort gehouden 
conferentie het thema ,,De christelijk- 
democratische gedachte, nationaal en in
ternationaal”  in.
Het behoeft volgens hem geen verbazing 
te wekken, wat er de vorige week met de

christen-democratische samenwerking is 
gebeurd. ,,A1 zes jaar wordt over die 
samenwerking gesproken, maar zes jaar 
lang is de boot afgehouden,”  zei hij.

Nu wordt volgens prof. Van Hulst de 
rekening gepresenteerd voor de traag
heid. ,,Ontelbaar is het aantal vergader
aren, dat aan de samenwerking gewijd 
was. Maar zie eens hoe weinig we orga
nisatorisch gevorderd zijn. Ook de frac
ties van KVP, ARP en CHU vergaderen 
nog niet gezamenlijk.”
De senator vond het niet vreemd dat 
kortsluiting is ontstaan. ,,Wat nu gebeurd 
is, is het laatste appèl. We moeten ver
beten en bitter ernst maken met de chris
ten-democratische samenwerking. Als de 
drie christen-democratische partijen za
terdag 19 mei - de dag waarop de partijen 
over de samenwerking beslissen - voorbij 
laten gaan, dan is de laatste kans gemist. 
Laat het nu eindelijk eens gebeuren. Als 
er kortsluiting komt dan slaan stoppen 
door, die we niet kunnen vervangen.”

VERDEDIGEN

Ingaande op het thema van de conferentie 
zei prof. Van Hulst dat hij naar eer en 
geweten het beleid van de kabinetten De 
Jong en Biesheuvel heeft gesteund. In 
sociaal opzicht troffen die kabinetten voor
zieningen, waarop het buitenland jaloers 
is, voor onderwijs wordt procentueel het 
meeste uitgegeven in vergelijking met 
andere landen, en wat de hoogte van de 
ontwikkelingshulp betreft wordt Nederland 
in (Je hele wereld geprezen.”
,,Wij kunnen verdedigen, wat wij als 
christen-democraten hebben gedaan. Er 
is een verantwoord beleid gevoerd, maar 
toch is er ontevredenheid in Nederland 
en daarom zullen wij ons moeten bezinnen 
op de structuren van onze maatschappij,”  
aldus prof. Van Hulst.
Te weinig is volgens de senator geluisterd 
naar het protest. ,,Wij hebben te weinig 
gedaan om de wezenlijke structuren van 
de maatschappij te veranderen en daardoor 
zijn sociale nood, individueel en algemeen 
onbehagen, negativisme en onverschillig
heid ontstaan,”  zei hij. Daarom zal de 
christeh-democratie zich weer moeten 
bepalen bij de wortels van het menselijk 
bestaan.
Met instemming citeerde prof. Van Hulst 
de Italiaanse christen-democraat Carlo 
Scarascia Mugnozza, vice-voorzitter van 
de Europese commissie, die in een recent 
artikel over de crisis en de herleving van 
de christen-democratische gedachte in 
Europa schreef dat de christen-democra
tische partij juist in de landen waar zij 
als oppositionele en alternatieve partij 
optreeclt, de ideologische kracht kan 
vinden om uit te dagen. ,,Hij vindt dat 
door in de oppositie te gaan, de eigen 
identiteit terug gevonden wordt,”  aldus 
prof. Van Hulst.

H. L.

Stellingen 

ds. A. de Haan
Ds. A. de Haan uit Almelo heeft 
op de Lohmanconferentie over 
,,Christen-democratie op nieuwe 
wegen”  ingeleid het thema ,,Mor
gen - alleen voor mij of voor 
allen?” .

Zijn stellingen waren:

1. Wie gelooft ziet uit naar Gods 
morgen - leeft naar morgen - 
en leeft uit morgen.
Theologische visies over het Ko
ninkrijk kunnen zeer verschil
lend zijn zonder dat dit het po
litieke samen denken, werken 
en handelen behoeft te hinderen 
of te belemmeren.
Integendeel, verschillende visies 
kunnen verrijkend zijn.

2. Bij wie leeft uit de verwachting 
van het komende Rijk moeten de 
tekenen van dit Rijk - gerech
tigheid en liefde, eenheid en. 
vreugde - ook in eigen leven 
en werken zichtbaar worden.
Een partij die zich christelijk 
noemt, moet ,,bedreven”  poli
tici hebben, maar vooral ook 
,,gedreven”  politici. Aan ,,ge
zeten”  politici is geen behoefte, 
wel aan ,,bezeten”  politici.

3. Wie gelooft in een morgen, kan 
alleen uitgaan van een morgen 
voor allen. Gods domein is de 
gehele wereld. Kinderen van één 
Vader betekent: delen - verde
len; dragen - verdragen; geven - 
vergeven; kennen - erkennen; 
helpen - geholpen worden; aan
leren - afleren.

4. De begrippen progressief en con
servatief behoren altijd bij een 
christen-politicus. Hij gaat 
voort - vooruit en vóór in de 
strijd voor gerechtigheid, tegen 
onrecht en in de strijd tegen 
arm -rijk, tegenstelling, d iscri
minatie enz. Maar de christen
politicus beschouwt de verwor
ven inzichten, levenswijze en 
levensstijl niet als wegwerpar
tikelen. Wat goed is blijve. Het 
gaat niet om wat nieuws, maar 
om vernieuwing. Jezus is niet 
gekomen om de wet of de pro
feten te ontbinden maar om te 
vervullen. Profetisch, konin
klijk en priesterlijk getuigenis 
horen bij elkaar.

Aldus de stellingen van ds. De 
Haan.

H. L.

Impressies
Eén van de aardige dingen - naast vele 
andere - op de conferentie van de Loh
manstichting afgelopen zaterdag 23 maart 
te Amersfoort was, dat uit drie niveaus, 
over de christendemocratische samen
werking werd gesproken.

Gemeentelijk, provinciaal en landelijk. 
Het gemeenteraadslid Van Wijngaarden 
(CHU - Capelle aan de IJssel) gaf zijn 
ervaringen weer inzake de samenwer
king in de zogeheten CCP, Combinatie 
Christelijke Partijen ter plaatse, die hij 
in het algemeen goed noemde. De basis 
van de drie partijen staat overigens buiten 
spel, meende hij als op landelijk niveau 
de samenwerking stagneert. Dan ontstaat 
bij die basis een beetje défaitisme: waar 
doen we het allemaal voor? Men voelt 
zich echt bekocht als landelijk de samen
werking niet wordt bereikt.

Mevrouw Djoeke De Graaf-Nauta, fractie
voorzitster van de statenfractie in Fries
land, waarin samengaan de ARP (12), de 
CHU (9) en de KVP (met 4 zetels), en 
welke fractie sedert 1970 goed functio
neert. Het probleem was wel eerst: hoe 
verdelen wij de taken, maar door een 
onderverdeling in vijf secties van ieder 
vijf leden met sectievoorzitters werd een 
juiste communicatievorm gevonden. 
Regelmatig organiseert men voor de 25 
leden bezinningsdagen en men trekt ook

regelmatig de provincie in. Er blijkt nu 
meer tijd te zijn voor het bezinnen op ’t 
beleid. De publiciteitsmogelijkheden zijn 
door het volledig samengaan verruimd.

Voor het landelijk aspect van de samen
werking had de Lohmanstichting het tweede 
kamerlid H. Wisselink gevraagd. Hij be
nadrukte dat de integratie er was om 
de eenheid te demonstreren. De drie 
fractiebesturen fungeren als koepel, de 
fractieleden ontvangen van die gezamen
lijke besturenvergadering telkens af
schriften. Volledige samenwerking vindt 
men bij de financiële commissie en de 
commissie Landbouw van de drie. Een 
groot voordeel is, dat men sterker staat 
bij de debatten, nieuwe kamerleden worden 
sneller ingewerkt, men kan de spreek
beurten beter voorbereiden en benutten.

Ook de verslaglegging is verbeterd.
Een nadeel is dat er voor overleg meer 
tijd nodig is, en soms is er wat rivali
teit als iemand een leuke krent uit de 
koek wegpikt om zelf publiciteit te krijgen. 
In de Kamer worden amendementen bij
voorbeeld of door één partij of door alle 
drie ingebracht, ook om de eenheid te 
demonstreren.
De samenwerking tussen de fractiemede
werkers der drie moet nog verder worden 
uitgebouwd, aldus Wisselink.

V. D.
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Maatregelen tegen stuntprijzen
De melkslijters en ook de bakkers zijn 
boos op de grootwinkelbedrijven, vanwege 
de oneerlijke concurrentie.
Deze bedrijven gaan er namelijk dikwijls 
toe over om brood en melk aan te bieden 
tegen prijzen, die de ondergang drèigen 
te worden voor de zelfstandige handel.

De prijsstelling door de grootwinkel
bedrijven, die hier aan meedoen, staat 
namelijk in geen enkele verhouding tot 
de inkoopprijs, die voor melkhandel en 
bakkers geldend is. Bovendien zijn de 
brutowinstmarges op de andere produkten 
van het grootwinkelbedrijf heel anders. 
Het gaat deze bedrijven bij het verkopen 
van brood en melk, die tot de dagelijkse 
levensbehoeften behoren,. niet om eraan 
te verdienen, maar om publiek te trekken. 
De bedoeling is duidelijk. Wat toegelegd 
wordt op de verkoop van brood en melk 
wordt dubbel en dwars terugverdiend door 
de hogere omzet bij de andere artikelen. 
Voor de melkhandelaar en de bakker 
zal het accent blijven liggen op de hoe
veelheid melk en brood, die kan worden 
omgezet, aangevuld met de verkoop van 
nevenartikelen. Voor het grootwinkelbe
drijf is de verkoop van alle andere pro
dukten de hoofdzaak, terwijl de verkoop 
van brood en melk tegen extra lage prijzen 
slechts ten doel heeft de verkoop van de 
overige produkten te bevorderen.
Hierdoor is een concurrentiestrijd uit
gebroken op delevensmiddelen-markt, die 
niet eerlijk is en kwade gevolgen heeft.

a. Voor de zelfstandige handel, omdat 
zij in haar bestaan bedreigd wordt.

b. Voor de consumenten, die niet in 
staat zijn om brood en melk te gaan 
halen, zoals ouden van dagen en moe
ders met kleine kinderen.

c. Voor de producenten van brood en 
melk, omdat de regelmatige afzet gaat 
stagneren, zodra de zelfstandige han
del de huis-aan-huis-bezorging moet 
opgeven.

Er is dan ook door vertegenwoordigers 
van het bedrijfschap Detailhandel en de 
Verenigde Nederlandse Melkhandel een 
gesprek gevoerd met de leden van de 
Vaste Commissie voor het Midden- en 
Kleinbedrijf van de Tweede Kamer. 
Pikante bijzonderheid is voor ons, dat 
deze delegatie geleid werd door niemand 
minder dan de secretaris van de Chris- 
telijk-Historische Unie, Mr. J. L. Janssen 
van Raay. In een overtuigend en gedegen 
betoog schetste hij de problemen van de 
melkhandelaren.
Het Produktschap voor Zuivel had in
middels in een openbare bestuursverga
dering besloten om de Minister te vragen 
opnieuw aan het produktschap de bevoegd
heid te geven, minimumprijzen voor con- 
sumptiemelk vast te stellen.
Dit alles heeft geresulteerd in een mon
deling overleg van de Vaste Commissie 
voor het Midden- en Kleinbedrijf van de 
Eerste Kamer met Minister Langman en 
Staatssecretaris Oostenbrink.
De Minister deelde tijdens dit overleg 
mee, dat hij aan het Produktschap voor 
Zuivel de bevoegdheid tot het vaststellen 
van een minimumprijs voor melk heeft 
verleend.
In de commissie werd uitvoerig aandacht 
geschonken aan de hoogte van de minimum
prijs voor verpakte volle melk, waarbij 
de minister opmerkte, dat men bij het 
bepalen van die hoogte, nl. 69 cent, uit
gegaan is van een gemiddelde van de 
waargenomen laagste inkoopprijzen, ver
hoogd met een minimumkostendekkende 
marge.
Hoewel door de detailhandel was aange
drongen op een minimumprijs van 72 cent, 
bestond bij de commissie de algemene 
indruk, dat de vaststelling van de 
minimumprijs op 69 cent in redelijke 
mate rekening houdt met de belangen van 
de betrokken ondernemers en de stunt- 
verkopers dan wel tot het verleden zullen 
gaan behoren.
Een verschil in prijs is een reële zaak. 
Verleende service dient ook betaald te 
worden. Maar het is redelijk om dat ver
schil zodanig te beperken, dat de onmis
bare groep van kleine handelaren en bak
kers kan blijven bestaan.
Ten aanzien van de minimumprijs voor 
brood, die reeds eerder werd ingesteld, 
werd vanuit de commissie gewezen op 
het verschil tussen de reeds langgeleden 
vastgestelde minimumprijs en de door 
de Bakkerij stichting thans geadviseerde 
verkoopprijs.

.DeJAiBAsiaEsrZegde toe, dat hij de voor
stellen van het bedrijfsleven zal afwach
ten en letten op de ontwikkeling. De vraag 
kwam ook aan de orde of maatregelen 
tegen de oneerlijke concurrentie in het 
algemeen geen versterking behoeft.
Door de heer Janssen van Raay werd 
tijdens de hoorzitting gewezen op het 
feit, dat in België in 1971 een speciale 
wet op de Handelspraktijken was inge
voerd. In deze wet wordt niet gezocht
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naar de mogelijkheden om de vrijheid 
van concurrentie te beperken, maar wèl 
om de gelijkheid in de concurrentie te 
bevorderen.
In de Belgische wet wordt niet verboden 
om goederen te verkopen met een lage 
bruto-winstmarge, maar wel wordt de 
restrictie gemaakt, dat wanneer enig pro- 
dukt met een lage winstmarge wordt 
verkocht, alle andere ten verkoop aan
geboden artikelen met diezelfde marge 
moeten worden verkocht.

H. Wisselink.

Komende
bijeenkomsten

De statenkring Kampen van de CHU houdt 
op maandagavond 2 april de jaarverga
dering in het protestants kerkcentrum 
aan de Europalaan 42 te Emmeloord, aan
vang 8 uur.
Het Tweede-Kamerlid dr. R. J. H. Krui- 
singa, oud-staatssecretaris van verkeer 
en waterstaat, houdt een inleiding over 
de politieke koers van de CHU, onder 
meer betreffende de kabinetsformatie. 
Op de vergadering komt ook de samen
werking KVP/ARP/CHU aan de orde.

Een Nederlands Tweede-Kamerlid, mr.
C. Berkhouwer (VVD) is gekozen tot voor
zitter van het Europese parlement. Hij 
kreeg bij de voorzittersverkiezing 85 van 
de 166 geldige uitgebrachte stemmen. 
Mr. Berkhouwer is de eerste Nederlander, 
die voor het voorzitterschap van het Euro
pese parlement gekozen is.
Een tweede Nederlandse kandidaat, de 
senator dr. W. J. Schuyt, kreeg 71 
stemmen. De Italiaanse communist Leo- 
nilde Lotti, verwierf 10 stemmen.

De kandidatuur van mr. Berkhouwer werd 
gesteund door de liberalen, socialisten 
en gaullisten, die van dr. Schuyt door de 
christen-democraten en de conservatie
ven. De eerstgenoemde drie fracties 
hebben twee jaar geleden een akkoord ge
sloten, volgens hetwelk de socialistische 
voorzitter (de Westduitser Behrendt) zou 
worden opgevolgd door eerst een liberaal 
en vervolgens een gaullist. De christen
democraten, dié menen dat de grotere 
fracties langer het voorzitterschap moeten 
bekleden, hebben zich niet' bij dit akkoord 
aangesloten.

Voorts bestond een gentlemen’s agree- 
ment, dat het voorzitterschap aan een af
gevaardigde der Beneluxlanden zou toe
vallen. Omdat Nederland, in tegenstelling 
tot België, nog nooit een voorzitter heeft 
geleverd, zou een Nederlander deze post 
moeten bekleden.

CD-COMMENTAAR 
OP DE VERKIEZING

De voorzitter van de christen-democrati- 
sche fractie van het Europese parlement, 
Hans August Lücker, heeft na de verkie
zing van mr. Berkhouwer de volgende 
verklaring afgelegd:
,,De verkiezing van de voorzitter van het 
Europese parlement is een politieke test 
van zeer grote betekenis geweest. De

Geen waterzuivering
zonder geld

Iedere inwoner van Nederland verbruikt 
per dag ruim honderd liter water. Meer 
dan negentig liter hiervan wordt gebruikt 
om afvalstoffen af te voeren, zoals door
spoelen van de toiletten, voor de was en 
de afwas, voor baden, douchen enz. 
Rechtstreeks of via rioleringsstelsels 
komt dit vuile huishoudelijke afvalwater 
in het oppervlaktewater, zoals sloten, 
kanalen, rivieren en beken.

De meeste verontreinigende stoffen die 
, in het afvalwater zitten, hebben zuurstof 
nodig om onschadelijk te worden gemaakt. 
De hoeveelheid zuurstof die nodig is om 
de afvalstoffen die één persoon in één 
dag produceert onschadelijk te maken, 
wordt een inwoneréquivalent (i.e.) ge
noemd. Het huishoudelijk afvalwater van 
alle 13 miljoen Nederlanders bij elkaar 
heeft dus een vervuilingswaarde van 13 
miljoen i.e.
De industrie en de niet-industriële be
drijven, zoals café’ s, restaurants, ga
rages, wasserijen, e.d. vervuilen uiter
aard ook het oppervlaktewater als hun 
vuile water niet wordt gezuiverd. De 
vervuilingswaarde van dit afvalwater, met 
inbegrip van die van de agrarische in
dustrie bedraagt circa 20 miljoen i.e. 
Hierbij blijft de strokarton- en de aard- 
appelmeelindustrie in het noordoosten van 
ons land buiten beschouwing. Hun probleem 
wordt apart aangepakt.

WAAROM ZUIVEREN?

Voor de samenleving betekent vuil water 
stankoverlast, grote kosten en slechte 
smaak van het drinkwater, geen gelegen
heid voor zwemmen, niet vissen, geen 
water- en oeverrecreatie, een aanslag op 
flora en fauna, geen of slecht drinkwater 
voor het vee.
Water bezit tot een bepaalde grens het

vermogen afvalstoffen op te nemen. Het 
oppervlaktewater van Nederland heeft 
theoretisch het vermogen om 3,5 tot 5 
miljoen i.e. aan afvalwater onschadelijk 
te maken. Dit is echter veel te weinig in 
verhouding tot het totale aanbod aan afval
water in Nederland, en bovendien mag het 
oppervlaktewater daar eigenlijk ook niet 
voor worden gebruikt.
Het zelfreinigend vermogen van ons op
pervlaktewater is nodig als reserve om 
piekbelasting (bijvoorbeeld bij een on
geluk) op te vangen en voor de ontvangst 
van het nog niet voor de volle 100 procent 
gezuiverde water (het effluent) dat uit de 
zuiveringsinstallaties stroomt.

WELKE MAATREGELEN
WORDEN GENOMEN?

In de eerste plaats worden alle lozingen 
aan een vergunning gebonden. Dat geldt 
voor de huishoudelijke vervuiler, maar 
ook voor de industrie. Deze vergunningen 
bevatten voorwaarden voor het lozen van 
stoffen, die niet met behulp van de in het 
water aanwezige zuurstof onschadelijk 
kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld: 
chemisch afval.
Die voorwaarden zullen in de toekomst 
nog verder worden verscherpt.
In de tweede plaats worden er technische 
maatregelen genomen om het water te 
zuiveren. Dat betekent de aanleg en het 
beheer van zuivelingsinstallaties, af- en 
aanvoerleidingen en andere technische 
voorzieningen.
In deze zuiveringsinstallaties geschiedt 
het natuurlijk zuiveringsproces versneld 
en geïntensiveerd.
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geest van samenwerking die de coalitie, 
gevormd door de christen-democratische 
en conservatieve groepen, aan de dag heeft 
gelegd, vormt ongetwijfeld het meest po
sitieve politieke feit, dat belangrijke ge
volgen kan hebben voor de toekomstige 
activiteit van het Parlement, zelfs nu de 
kandidaat van de andere coalitie heeft 
gewonnen. Het is gebleken dat deze coa
litie is gegrondvest op een gemeenschap
pelijke basis van politieke waarden en 
opvattingen. Men moet trouwens opmer
ken dat deze verkiezing, die op een 
gelegenheidsakkoord uiteenlopende po
litieke groepen als de socialisten, libera
len, gaullisten en enige niet-ingeschre- 
ven leden van uiteenlopende herkomst 
heeft verenigd, niet op een politieke grond
slag gerealiseerd schijnt te zijn. Men kan 
zich dus moeilijk voorstellen dat deze ad 
hoe coalitie in de toekomst een serieuze 
politieke rol in het Europese Parlement 
kan spelen, waarvan het politieke karak
ter zich van dag tot dag duidelijker afte
kent!”

Mr. Berkhouwer noemde deze verklaring 
,,een stoot onder de gordel van slechte 
verliezers” , een groep waarvan hij overi
gens de kandidaat van de christen-derao- 
craten, dr. Schuyt, nadrukkelijk uitsloot.

■Volgens een persverklaring van de Ita
liaanse christen-democraat Luigi Girar- 
din is ,,de coalitie welke tot de verkie
zing van de voorzitter van de liberale 
groep, de Nederlander Berkhouwer, heeft 
geleid, het ongelofelijke resultaat van 
de socialistische, liberale en gaullisti
sche stemmen, en van die van de Itali
aanse nationale rechtsbeweging (waarvan 
de drie vertegenwoordigers in de stem
ming de doorslag hebben gegeven)”

,,Een dergelijk bondgenootschap om de 
verkiezing van de Nederlandse christen
democraat dr. Schuyt te voorkomen zal 
niet zonder consequenties voor de toe
komst van de politieke methodologie van 
het Europese Parlement blijven.”

De nieuwe voorzitter van het Europese 
parlement noemde het ten eerste oncon
troleerbaar of de Italiaanse neo-fascisten 
op hem hebben gestemd, en in de tweede 
plaats hoogst onwaarschijnlijk, omdat de 
liberale fractie kort geleden heeft beslo
ten de neo-fascisten niet toe te laten. 
De enige neo-fascist die voor de jongste 
Italiaanse verkiezingen zitting had in het 
Europese parlement - en was aangesloten 
bij de fractie der ,,liberalen en geest
verwanten”  - werd niet herkozen. Zijn 
drie partijgenoten die thans deel uitmaken 
van het Europese Parlement behoren tot 
de zogenaamde niet-ingeschrevenen, dat 
wil zeggen niet bij een fractie aange
sloten afgevaardigden.

NIET VERZANDEN

Mr. Berkhouwer verklaarde in zijn eerste 
officiële toespraak als voorzitter te hopen 
dat het Europese Parlement in de toekomst 
rechtstreeks zal worden gekozen, en kon
digde aan dat mogelijk reeds deze herfst 
initiatieven zullen worden genomen om 
de invloed van het Parlement te vergro
ten.

Het dient er, met de Europese commis
sie en de ministerraad, naar te streven 
dat Europa ,,niet in details verzandt” . 
Het moet bijdragen tot het welzijn en de 
welvaart van de gewone man, het moet 
een eerlijke afspiegeling vormen van alle 
stromingen, aldus mr. Berkhouwer, die 
,,zinloze afzijdigheid”  hekelde.

H. L.
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De laatste stu iptrekkingen van de
Christen-democratie in Nederland ?

door dr.
E. Bleumink

In de CHU is fundamentele discussie 
noodzakelijk schrijft Drs. A. M. de Boo 
in De Nederlander van 19 januari j.1. 
Fundamenteel betekent dat de discussie 
over hoofdzaken moet gaan en tot de kern 
moet doorstoten. Daarbij dienen degenen 
die aan de discussie deelnemen ook dui
delijkheid te scheppen over datgene wat 
ze zelf precies willen.
Wat doet De Boo nu? Hij bespreekt het 
pas uitgekomen nummer van het CH-tijd- 
schrift ,,De toekomst van de Unie” , licht 
dan enkele zinnen en woorden uit deze 
artikelen uit hun verband teneinde aan te 
kunnen tonen wat voor een flauwekul 
de schrijvers verkondigen (Nederlander 
van 9 maart). De academicus De Boo 
weet dat je met deze techniek beslist alles 
kan aantonen. Ik zal een voorbeeld geven. 
Hij schrijft in De Nederlander van vrij
dag 25 februari: . . .  ,,er moet daarom 
in de Nederlandse politiek een sane
ringsproces op gang komen” . (Een gro
tere open deur is niet m ogelijk)?? Een 
ontwikkeling die er toe kan leiden dat de 
kiezers metterdaad een richting kunnen 
aangeven voor het soort kabinet dat ge
wenst wordt (in de huidige situatie 
alleen denkbaar door 'middel van stembus- 
accoorden; maar nee, op 9 maart schrijft 
De Boo dat hij het met Kaland eens is 
en die is tegen accoorden). Op 23 fe
bruari schrijft hij verder: ,,ten tweede 
(naast staatsrechtelijke veranderingen) 
valt te denken aan een vrijwillig samen
werkingsverband (?) in meer permanente 
vorm van een aantal partijen, die moge
lijk op een parlementaire meerderheid 
kunnen rekenen.”  Waziger kan het niet en 
wat te denken van ,,vrijwillig”  (samen
werkingsverbanden zijn toch altijd vrij
willig), van ,,meer permanent”  (perma- 
soms) en van ,,mogelijk”  (in de huidige 
situatie - en waarschijnlijk ook bij een 
districtenstelsel alleen te bereiken als de 
confessionelen - of een gedeelte vanKVP, 
ARP en CHU - met de linkse.drie of met 
DS ’70 en de VVD een verbond sluiten). Ik 
bedoel maar dat het heel gemakkelijk is de 
politicoloog De Boo met zijn eigen artike
len om de oren te slaan. Ik vind echter dat 
deze techniek nogal kinderachtig is en zal 
deze dan ook niet verder toepassen.
Een discussie dus over hoofdzaken. Wie de 
artikelen van De Boo legt naast datgene wat 
Baarda en ik in het CH-tijdschrift en in 
andere artikelen en uitlatingen hebben ver
woord zal merken dat wij het fundamenteel 
met elkaar oneens zijn.

CHRISTEN-DEMOCRATIE
EEN VERLOREN ZAAK?

De Boo noemt de groei naar een nieuwe 
christen-democratische partij, ontstaan 
uit KVP, ARP en CHU, een verloren slag. 
Hij zegt daarbij het volgende: ,,Ik geloof 
nog altijd dat een of andere vorm van wer
kelijk tastbare samenwerking, mits tijdig 
tot stand gekomen, van grote betekenis 
had kunnen zijn voor de Nederlandse poli
tiek. Ik heb er namelijk altijd opgerekend 
dat een dergelijke christen-democratische 
groepering een politieke werkelijkheid zou 
worden met een eigen gezicht en niet 
balancerend op een wisselend lonken naar 
deze of gene andere partij. Maar de alles 
overheersende vraag is of een dergelijke 
partij in het licht van de verkiezingsuit
slag nog wel werkelijke politieke zin 
heeft” .

Het gaat De Boo dus om drie punten:
1. tijdig tot stand komen
2. eigen gezicht
3. niet wisselend lonken naar deze of 

gene partij.

Ik ben het geheel met De Boo eens (en 
daarmee ook met Mellema) dat de samen
werking niet erg inspirerend werkt. We 
zijn al 6 a 7 jaar bezig, met eindeloos veel 
stukken en geharrewar over organisato
rische zaken. Het geroep van de CHU dat 
ze zo voor samenwerking is vermag dan 
ook niemand doen warm lopen omdat de 
tastbare . resultaten b.v. in de vorm van 
een gemeenschappelijke lijst (en fractie) 
uitblijven. Al dat gezeur thans over wel of 
niet een federatie is zinloos, omdat de kie
zer vraagt: zijn jullie nu wel of niet 
politiek een eenheid?
De hele zaak waar het in feite om draait 
is dat hij de confessionele partijen (en ook
b.v. bij de PvdA), uitgangspunten, 
politieke doelstellingen en politiek beleid 
niet meer in fase zijn. De bestaande uit
gangspunten zijn of verwaterd of zo wazig 
zodat het niet mogelijk is daaruit tot con
crete (op de huidige situatie, dus eigen
tijdse) doelstellingen te komen. Het poli
tieke beleid vertoont daarom een ver
snipperd beeld. Het eigen gezicht van de

samenwerkende drie ontbreekt daardoor. 
In de Contactraadnota is geprobeerd uit
gangspunten (rentmeesterschap, verant
woordelijke maatschappij, dienstbaarheid 
dus solidariteit, harmonie in de samen
leving) en politieke doelstellingen (wel
zijnsbeleid, democratisering, begrenzing 
economische groei, grenzen stellen aan 
medische macht) op één lijn te krijgen. 
Alleen op deze wijze kan het politieke 
beleid weer contouren krijgen (een eigen 
gezicht, een herkenningspunt).

De Boo doet wat ironisch over deze Con
tactraadnota en vraagt zich af, indien 
aangenomen, of het stuk de kiezers wel iets 
zal zeggen. Daar gaat het nu helemaal 
niet om of althans nauwelijks. De kiezer 
wordt in hoofdzaak aangesproken door 
het politieke beleid, door de man (of 
vrouw) die het vertolkt en door de mente- 
liteit (confessionele partijvorming wordt 
en is meer ingegeven door een mentali
teit dan door een ideologisch stelsel) 
van die partij.
Beginselprogramma’s, filosofieën en 
daarmee de Contactraadnota dienen er 
vooreerst om het politiek handelen rich
ting en perspectief te geven; een soort 
interne code. Wanneer die code ont
breekt, wordt de partij een zwaailicht. 
Baarda en ik zeggen nu: ,,die Contactraad 
zou een nieuwe start kunnen zijn om de 
christen-democratie uit het slop te halen. 
Maar het is wel de laatste kans, de 
allerlaatste. Zonder duidelijke keuze is de 
rol van de christen-democratische par
tijen uitgespeeld en zullen de middelpunt
vliedende krachten nog meer vat op hun 
krijgen” .
De conclusie moet dan ook zijn dat De 
Boo waarschijnlijk op 19 mei tegen de 
nota zal stemmen en dat Baarda en ik 
Tilanus en Van Verschuer zullen volgen.

MEN KON HET LONKEN
NIET LATEN

,,De diepere oorzaak van deze trend (het 
verlies) is terug te voeren tot de steeds 
verder verschralende identiteit van de 
christelijke partijen. Deze christelijke 
partijen hebben daar zelf schuld aan. 
Immers, te vaak heeft men bij KVP en 
CHU met de gedachte gespeeld om reeds 
voor de verkiezingen afspraken te maken 
met de PvdA” . De Boo is blijkens deze 
aanhaling uit zijn artikel van 19 januari 
1973, en blijkens zijn andere artikelen 
(23 februari en 9 maart) tegenstander van 
stembusaccoorden met de PvdA (en de 
linkse drie) en hij is tegenstander vaneen 
kabinet van confessionelen met de zich 
progressief noemende partijen. Hij is géén 
tegenstander van stembusaccoorden zelf. 
Hij spreekt immers ,,of de polarisatie er 
ons niet toe dwingt”  en over het sluiten van 
een ,,gentlemen’s agreement”  (9 maart) 
en over ,,vrijwillige samenwerkingsver
banden in meer permanente vorm”  (23 fe
bruari). Uit de context blijkt steeds dat de 
CHU (als meest behoudende partner van de 
drie) dit moet doen niet met de PvdA, maar 
met VVD en DS ’70. Laat ik daarbij voor 
alle duidelijkheid zeggen dat ik géén tegen
stander ben van het sluiten van stembus
accoorden met welke partij dan ook; in ge
detailleerde accoorden zie ik echter niets 
(afspraken dus op hoofdpunten spreken mij 
wel aan). Men sluit een accoord omdat men 
als partij zelf (of combinatie) niet de meer
derheid kan halen.
Voor het sluiten van een accoord moet aan 
een aantal voorwaarden voldaan zijn:
1. overeenstemming op hoofdpunten over 

het politieke beleid
2. de bereidheid het met elkaar te pro

beren
3. wederzijds vertrouwen.
Op grond van alle stukken en programma’s 
die de confessionelen op tafel hebben ge
legd leek het sluiten van een accoord met 
PvdA, D ’66 en PPR tot de mogelijkheden 
te behoren. De verschillen met de VVD 
(en DS ’70) waren groter, althans in mijn 
ogen. In mijn ogen, omdat ik persoonlijk 
meer de nadruk leg op welzijn, onderwijs, 
staatsrechtelijke hervormingen en daarop 
geeft de VVD vaak niet thuis (allemaal 
punten waaraan in ons programma een 
hoge prioriteit wordt toegekend). Wie ech
ter vindt dat de defensie-inspanning eerder 
omhoog moet (het VVD-standpunt) dan ge
lijk blijven (wat de confessionelen willen) 
vangt men bij de PvdA bot. Het gaat er 
dus om waar de prioriteiten worden gelegd. 
Aangezien de CHU die zelf niet legt (niet 
durven kiezen) leg ik die prioriteiten 
anders dan blijkbaar De Boo doet. Als er 
een stembusaccoord had moeten worden 
gesloten (wat m.i. zinloos was omdat het 
wederzijds vertrouwen ontbrak, zowel 
naar de kant van DS ’70 als naar'de linkse
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drie) dan was het op grond van program
matische overwegingen logischer geweest 
dat met PvdA, PPR en D ’ 66 te realiseren 
dan met de VVD en DS ’70. Dat heeft niets 
met lonken te maken maar met zakelijke 
overwegingen op welke wijze het beste 
het program kan gerealiseerd worden. 
En wanneer de confessionelen inderdaad 
menen wat ze altijd in program en nota’ s 
hebben verwoord, dan lag de keuze voor 
de hand.
Mijn conclusie is nog steeds dat niet het 
gedoe over stembusaccoorden de Unie is 
opgebroken, maar veeleer het feit dat ze 
zelf politiek (aangeven van hoofdpunten) 
niet heeft willen kiezen. Overigens, de 
ARP verloor niet en daar was de roep om 
accoorden sterker dan bij ons.
De Boo maakt nog een gedachtenfout en 
dat is dat deze verkiezingen hebben uitge
wezen dat de samenwerking niet aanslaat. 
Samenwerking is nooit een echt (politiek) 
thema geweest. Dat was het geweest wan
neer er deze verkiezingen met een lijst 
was uitgekomen. Wanneer de partijen dan 
evenveel of meer dan nu hadden verloren, 
dan was de zaak duidelijk geweest. Kiezers 
kijken niet naar woorden maar naar daden. 
Maar goed, De Boo vindt de samenwerking 
een gepasseerd station en wijst Baarda en 
mij terecht door de kabinetsformatie ten 
tonele te voeren. Toegegeven, wanneer 
ARP en KVp wel met het kabinet meedoen 
en de CHU niet dan is daarmee de samen
werking ten einde. Dat is dan tegelijkertijd 
het einde van de christen-democratische 
politiek. Niet direct nu, maar wel binnen 
een tijdsbestek van 5-10 jaar. De Contact- . 
raadnota valt in het water; de KVP moet 
het dan verder met de ARP rooien (het
geen zonder de ,,brug”  van de CHU een 
monsterverbond zal blijken). Kortom, de 
middelpuntvliedende krachten breken dan 
pas goed los.
De Boo (en vooraanstaande CH-mensen, 
waaronder ministers met hem) sturen daar 
bewust op aan. Baarda en ik houden vol dat 
tot het uiterste geprobeerd moet worden 
de christen-democratie zoals in de Con
tactraadnota verwoord, te helpen reali
seren. De CHU zal daarom meer bereid

heid moeten tonen, met Burger mee te 
willen doen.

DE OMGEKEERDE DOORBRAAK

Wat is namelijk het alternatief wat De Boo 
ons voorhoudt?
Op 19 januari, tegelijkertijd wanneer hij 
de christen-democratische samenwerking 
de grond inboort, zegt hij: ,,Verder bren
gen deze ontwikkelingen mij tot de over
tuiging dat zij die ook in onze kringen naar 
grotere politieke eenheden verlangen nu 
over de grenzen van de christen-democra
tische beperking moeten heenkijken” . Hij 
vindt de christen-democratie te beperkt. 
Op 23 februari pleit hij geheel in lijn hier
mee voor een samenwerkingsverband in 
meer permanente vorm en op 9 maart 
naar een wat duurzamer gentlemen’s- 
agreement met DS’70 en VVD. Heel con
creet, De Boo wil dus een samenwerking 
(duurzaam en meer permanent dan dat van 
ARP, CHU en KVP, want anders is de 
overtreffende trap onjuist gebruikt) van 
CHU met VVD en DS ’70. Dat kan alleen 
wanneer er overeenstemming is over doel
stellingen op langere termijn. Een duur- 
zaam(er) en permanent(er) samenwerking 
houdt in dat je tot eenheid wil komen of 
althans de mogelijkheden daartoe wilt 
onderzoeken.

In ieder geval, voor een duurzame samen
werking is ook overeenstemming nodig 
over uitgangspunten, anders loopt samen
werking vroeg of laat (meestal vroeg) op 
splitsing uit. Hoe je het ook wendt of keert 
de christen-democratische identiteit 
wordt ingeruild voor een liberaal-rechtse 
mentaliteit. Maar de CHU kan in dat ver
band haar eigen identiteit tonen, wordt er 
misschien tegengeworpen. Nu, vergeet het 
maar. Daar heb je  een partij met spirit 
voor nodig en spirit is iets wat de Unie 
niet zo veel heeft. Let wel, het is niet 
alleen De Boo die hiervoor pleit. In uiter
ste konsekwentie willen zij een rechtse 
volksbeweging, een omgekeerde doorbraak 
dus, inruiling van het geboorterecht voor 
een eigentijdse christen-democratische 
politiek voor de schotel linzemoes van 
een wat duurzamer samenwerking met 
VVD en DS ’70 en de totstandkoming van 
de liberale volkspartij vanHayavanSome- 
ren. De Boo kan Baarda en mij dan ver
wijten dat wij de laatste schutters zijn in 
het vertragend gevecht na afloop van de 
verloren slag en ons bijzetten in het graf 
van de wazige idealisten, de tijd zal 
leren wie tot de grootste uitverkopers van 
het erfgoed van de oprichters van de CHU 
mag gerekend worden. Wij doen in ieder 
geval niet mee met de plannetjes van 
De Boo.

Dr. E. Bleumink

Bijstaand artikel is op 11 maart geschre
ven en kon door ruimtegebrek niet eerder 
geplaatst worden. Daardoor zijn enkele 
opmerkingen door de ontwikkelingen ach
terhaald.

E. B.

„P o litieke  alchem ie”
Reactie drs, A. M . de Boo

Blijkens zijn reactie in dit nummer van 
,,de Nederlander”  is Bleumink door mijn 
bespreking van het jongste CH-Tijdschrift 
niet alleen behoorlijk IN zijn wiek, maar 
ook in niet geringe mate UIT zijn verbale 
slof geschoten.
De eerste alinea’s gebruikt hij om een 
aantal citaten uit mijn artikelen bewust 
uit hun verband te rukken. Die kan ik 
dus gevoegelijk terzijde laten. Alleen 
zijn conclusie dat we het met elkaar 
oneens zijn lijkt mij voor geen tegenspraak 
vatbaar.

Wat steeds weer opvalt in het betoog 
van Bleumink is de grote betekenis, die 
hij toekent aan de contactraadsnota. Daar

zou dan de nieuwe filosofie in verwoord 
zijn, t.w. rentmeesterschap, verantwoor
delijke maatschappij, dienstbaarheid dus 
solidariteit en harmonie in de samen
leving. Maar Bleumink zal toch hoop ik 
ook wel weten dat deze gedachten zo oud 
zijn als de christelijke politiek zelf. Ik 
kan hem zo een hele bibliotheek over het 
protestantse- en katholieke staatkundig 
denken leveren waar dit allemaal reeds 
in een ver verleden is geformuleerd.

Vervolg zie pag. 7
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er over

De redactie van „de Nederlander”  be
houdt zich het recht voor te lange inge
zonden stukken te bekorten.

Ziektekosten
In verschillende bladen las ik, o.a. in 
,,De Telegraaf”  van 9 maart j.1., dat de 
particuliere ziektekostenassuradeuren in 
een aantal- gevallen geld zullen terugbe
talen aan de verzekerden. Het gaat om 
premieverhogingen, die volgens het Mi
nisterie van Economische Zaken dit jaar 
te vroeg zijn ingegaan en extra betalingen, 
die assuradeuren soms hebben gevorderd. 
Deze restituties, die goeddeels voor 1 
mei van dit jaar zullen worden verricht, 
zijn het resultaat van het overleg tussen 
de Minister van Economische Zaken, prof. 
mr. drs. H. Langman, zijn medebetrok
ken ambtgenoten en de organisaties van 
ziektekostenv^z^keraars.
Het juiste premietarief over 1973 zal 
eerst in het najaar worden berekend. 
Voorlopig is als uitgangspunt genomen 
de prognose, die als basis diende voor 
de verhoging van 20 procent.
Zou de werkelijke kostenontwikkeling 
hiervan afwijken dan zal het verschil 
worden verrekend bij de vaststelling van 
de premies voor volgend jaar.”
Zover het bericht in de bladen.

Om u te informeren hoe het met de 
ziektekostenverzekering van mijn vrouw 
en mij staat deel ik u het volgende 
mee.
Wij zijn al vele jaren tegen ziektekosten 
verzekerd bij de N.V. Verzekering Maat
schappij V.Z.V.Z., Maliebaan 108, 
Utrecht. In de loop der jaren is de 
premie herhaaldelijk verhoogd, waarvan 
ik de verhogingen van de laatste tijd alleen 
zal noemen.
De premie bedroeg tot 1 mei 1970 
f 134,56 per maand. Ze werd na 1 mei 
verhoogd tot f 148,72,per maand. Van 1 
april 1971 bedroeg ze f 174,- per maand. 
Van 1 januari 1972 af f22 5 ,-p er  maand. 
Ingaande 1 januari 1973 betaal ik f282,75 
per maand. Men heeft dus op deze datum 
(1 januari ’73) verhoogd met f282,75 - 
f225,- = f57,75 of 26,66%.
Dit gaat mijns inziens te ver, als ik denk 
aan de voorgestelde basisverhoging van 
20%.
Ik hoop, dat een of meer van onze leden 
der Tweede Kamer aan deze zaak aan
dacht wil schenken en belangrijk genoeg 
vinden om t.z.t. en op de geschikte plaats 
hierover het zijne of het hunne te zeggen.

Groningen P. H. Cremer.

Vervolg

politieke alchemie

De stijl en de begrippen zijn wellicht wat 
anders, maar het wezen is hetzelfde. 
Wat dat betreft geeft de nota dus weinig 
nieuws.
De scheidslijnen gaan zich pas aftekenen 
wanneer aan deze algemene begrippen 
concrete politieke inhoud wordt gegeven. 
Dan ontstaat de spanningen in de con
fessionele partijen, niet zelden door de 
buitenwacht opzettelijk aangewakkerd.
Dat is de realiteit waarover Bleumink en 
Baarda maar niet willen praten.

TEGENSTELLING

In schrille tegenstelling tot de grote 
nadruk die Bleumink op de nota legt staat 
zijn volgende uitspraak: ,,De Boo doet 
wat ironisch over deze contactraadsnota 
en vraagt zich af, indien aangenomen, het 
stuk de kiezers wel iets zal zeggen. 
Daar gaat het nu helemaal niet om of 
althans nauwelijks. De kiezer wordt in

'Irs. A. M. de Boo

Bleumink voelt die tegenstrijdigheid in 
zijn eigen betoog wel aan en komt dan 
met een handigheidje door de betekenis 
van de nota te reduceren tot een interne 

■code, een soort reglement van orde, dat 
in de kraam van De Zeeuw c.s. van pas 
komt om hun elitaire voorkeur voor de 
PvdA bij de achterban door te drukken. 
Maar daar trapt in deze tijd niemand 
meer in. Door zich hier achter te scha
ren, vervalt de scheikundige Bleumink 
tot politieke alchemie.
En daarmee blijven we staan voor het feit 
dat binnen het geheel van de christen
democratische partijen politiek ver
schillend wordt gedacht.
Dat probleem valt niet te verdoezelen 
met een nota zoals die vandecontactraad. 
De gang van zaken bij de kabinetsformatie 
heeft dat weer bewezen. Alle mooie woor
den en goede bedoelingen ten spijt is 
zonneklaar gebleken dat de verschillende 
partijen letzten endes niet onder hun 
achterban uitkunnen. De realiteit is dat 
het electoraat van de KVP beduidend 
anders is dan van bijvoorbeeld de CHU 
en de ARP.
De fractie heeft dan ook zeer terecht de 
beslissing genomen niet langer met Burger 
in zee te gaan.

JAMMER, MAAR WAAR

Dat is de polarisatie die zich ook binnen 
de christen-democratie voltrekt. Jam

mer, maar waar. De ontwikkeling lijkt 
mij onstuitbaar.
Pas als dit proces is uitgewerkt kan een 
volgende stap worden gezet. Maar dan 
moeten de christen-democraten die poli
tiek bij elkaar horen inderdaad over hun 
eigen begrensdheid heen kijken. Ieder 
naar zijn eigen politieke richting. Daar
over kunnen Bleumink en ik wellicht 
wel eens worden, ook al kijkt hij dan de 
andere kant op.
In een politiek zo wazige situatie als 
momenteel bestaat heeft het vooralsnog 
geen enkele zin de CHU aan iemands 
anders zegekar te binden. Samenwer
kingsverbanden, die mij voor ogen staan, 
kunnen ook gerealiseerd worden met be
houd van een zelfstandig organisatorisch 
voortbestaan.'

Drs. A. M. de Boo.

hoofdzaak aangesproken door het politieke 
beleid, door de man of vrouw die het 
vertolkt en door de mentaliteit (confes
sionele partijvorming wordt en is meer 
ingegeven door een mentaliteit dan door 
een ideologisch stelsel) van die partij.”  
Maar nou breekt mijn klomp, want in het 
CH-Tijdschrift artikel schrijven Bleu
mink en Baarda (pag. 4); ,,Hoewel prag
matisme en regressie in ARP, CHU en 
KVP sterk de neiging hebben vaste voet 
aan de grond te krijgen waren de leiders 
van deze drie partijen het eens dat naar 
een nieuwe filosofie gezocht moest wor
den.”

Die zogenaamde nieuwe filosofie heet 
dan vast te liggen in de contactraads
nota, Maar wat heeft dat dan allemaal 
voor zin. Jarenlange arbeid en kilometers 
schrijfmachinelint zijn in de ,,Achttien”  
en de ,,Contactraad”  besteed om tot die 
nota te komen. En nu geeft Bleumink toe 
dat voor de kiezers een dergelijk werk
stuk van nauwelijks enige betekenis is. 
Nu hebben de CHU en de KVP andermaal 
op 29 november j.1. pijnlijk ervaren dat 
de kiezer een zeer gevaarlijk knaagdier 
is, die zich door dit soort grapjes niet 
in de boot laat nemen.

Ven/olg
water

zuivering

WIE ZUIVERT?

De zuivering van het oppervlaktewater in 
Nederland is in het algemeen opgedragen 
aan waterschappen of zuiveringsschappen. 
Uitzonderingen hierop vormen Groningen, 
Friesland en Utrecht, waar de provincie 
deze taak ter hand heeft genomen.
Alleen al de bouw van zuiveringsinstal
laties met de aan- en afvoerleidingen zal 
tot 1985 - volgens een zeer voorzichtige 
raming - drie a vier miljard gulden 
vergen.
De jaarlijkse lasten van deze investe
ringen en de overige exploitatiekosten 
komen dan op zo’n 500 miljoen gulden. 
Hierbij is geen rekening gehouden met 
bijkomstige voorzieningen, zoals aan
passing van de rioleringsstelsels en het 
bevrijden van het afvalwater 'van Onge
wenste stoffen die niet in het normale 
zuiveringsproces worden opgeruimd.

WIE BETAALT DIT?

Door het parlement is in 1969 de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren aan
genomen. Deze wet bekrachtigt het prin
cipe ,,de vervuiler betaalt” .
Bovendien is in deze wet zeer duidelijk 
vastgelegd, dat alle gelden die door hef
fingen worden geïnd daadwerkelijk en 
uitsluitend aan de zuivering van afval
water moeten worden besteed.
Ieder betaalt naar de mate waarin hij 
vervuilt. Ook de industrie en de bedrijven. 
In sommige gebieden gebeurde dit al voor 
de wet van kracht werd. De wet heeft 
daarnaast bepaald dat elke woonruimte 
waaruit afvalwater wordt geloosd moet 
worden belast.
Deze ,,belasting”  is vastgesteld op 3,5 
inwoneréquivalent.
De factor 3,5 . is gebaseerd op de ge
middelde gezinsgrootte in ons land. Het 
lijkt billijk tegenover alleenstaanden, be
jaarden of kleine gezinnen om een be
lasting afgestemd op hun omstandigheden 
in te voeren. De vraag is of zij daar 
zoveel voordeel van zouden hebben.

Zou men voor elke woning het juiste 
aantal bewoners moeten vaststellen en 
administreren, dan zouden de kosten van 
deze administratie zo hoog zijn, dat ook 
die nog eens doorberekend zouden moeten 
worden.
De kosten per inwoneréquivalent worden 
dan belangrijk hoger.
Daarbij moet worden opgemerkt, dat ook 
bij de rioolbelasting en voor het ophalen 
van huisvuil het systeem van gemiddelde 
kosten per woning wordt gevolgd.

HEFFINGEN

Door middel van heffingen komt het geld 
voor de bouw en het in bedrijf houden van 
waterzuiveringsinstallaties bijeen. Ieder 
- of het nu de huishoudelijke vervuilers 
zijn of de industrie, of de bedrijven - 
betaalt binnen zijn regio, per vervuilings- 
eenheid evenveel.
Grote vervuilers produceren veel ver- 
vuilingseenheden en moeten dus veel be
talen. De bedrijven worden bovendien 
nog gesteld voor de kosten van de aan
vullende maatregelen die zij moeten ne
men op grond van de vergunningsvoor
waarden. Het overgrote deel van de be
drijven werkt aan het treffen van die 
maatregelen goed mee.
Zij zullen deze kosten waar mogelijk 
doorberekenen in de prijzen van hun 
producten. Dit ligt voor de hand omdat 
het zuiveren deel uitmaakt van de pm - 
ductiekosten.
Om tot de meest doelmatige werkwijze 
te komen is de bestrijding van de water
verontreiniging per gebied georganiseerd. 
Binnen deze gebieden is de heffing per 
inwoneréquivalent voor ieder gelijk. Tus
sen de gebieden onderling kunnen echter 
wel verschillen ontstaan. Deze verschil
len worden veroorzaakt door de wisse
lende omvang van de technische maatre
gelen die nodig zijn.
Er zijn ook gebieden waar reeds lang 
wordt gezuiverd. Daar zijn de technische 
installaties voor een deel al afgeschre
ven, waardoor de heffingen lager kunnen 
zijn.
In de streken waar men nog moet begin
nen met de bouw van installaties zullen 
de heffingen - in verband met de nodige 
investeringen - hoger liggen.

HOOGTE VAN DE HEFFINGEN

heffing voor het jaar 
1973 per inwoner- 
equivalent in guldens 

Provincie Friesland f 8,00
Provincie Groningen f 8,00
Zuiveringsschap Drenthe f 6,00
Zuiveringsschap West-

'  Overijssel f 8,00
Waterschap Regge en Dinkel f 11,75
Zuiveringsschap Oostelijk

Gelderland f 12,75
Zuiveringsschap Veluwe f 14,00
Zuiveringsschap Rivierenland f 13,80
Provincie Utrecht f 18,24
Hoogheemraadschap van de 
Uitwaterende Sluizen in Kenne- 
merland en West-Friesland f 12,20
Hoogheemraadschap van Rijnland f 11,00 
Waterschap De Dommel f 9,00
Waterschap De Aa f 5,80
Waterschap De Alm f 14,00
Waterschap West-Brabant f 10,00
Waterschap van de Geleen en 
Molenbeek met zijtakken f 5,70

WAT GEBEURT ER 
MET DAT GELD?

Voor de komende jaren staan veel werken 
op het programma. Momenteel zijn 46 
installaties in aanbouw die samen ruim 
4 miljoen équivalent afvalwater kunnen 
behandelen. Naast deze installaties die nu 
in aanbouw zijn, hebben de waterschappen 
en de zuiveringsschappen vele projecten 
in voorbereiding, volgens een tevoren 
opgesteld plan dat regelmatig wordt aan
gepast aan wisselende omstandigheden.

WAT IS ER AL GEBEURD?

Op 1 januari 1973 is door het Rijksinstituut 
voor Zuivering van Afvalwater opnieuw de 
balans opgemaakt van rioolwaterzuive
ringsinstallaties die op dat moment in 
bedrijf waren. In totaal werken er in ons 
land 139 installaties waarbij mecha
nische zuivering wordt toegepast, d.w.z. 
dat uit het water alle bezinkende stoffen 
worden verwijderd. De gezamenlijke ca
paciteit van deze 139 installaties is vol
doende om bijna 1.400.000 i.e. te ver
werken. Daarnaast zijn er 347 zuive
ringsinstallaties in bedrijf die afvalwater 
met een gezamenlijke verontreinigings- 
waarde van circa 7.500.000 i.e. kunnen 
verwerken volgens het principe van bio
logische zuivering.
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VAN SCHOTHORST B.V. 
BARNEVELD

Zoekt voor één van haar administratieve 
medewerkers, in Barneveld of onmiddellijke 
omgeving:

een zit-/slaap- 
kamer met pension
Aanbiedingen gaarne schriftelijk aan de afdeling 
Personeelszaken, Stationsweg 175, of eventueel 
telefonisch (tel. nr. 03420-2241, toestel 03),

Dit zijn beslist de laatste 
voor deze prijs
40 bergmeubels, 2 m. lang, w.o. 
wengé, laqué
têak laqué  ̂ alle 2 kleuren.
+ palissander laqué j  
Winkelprijs 895,- 
nu voor slechts 570,00.
In onze vorige advertentie plaatsten 
wij er 27 in de gemeente Barneveld.

Woninginrichting E.V.H
Asakkerweg 39 - Ede - Telefoon 08380, 2 lijnen 
Filialen Arnhem en Utrecht.
Geopend tot 's-avonds 10 uur.

Van Breugel’s Fabrieken B.V.
Stationsweg 77, Barneveld. Telefoon 03420
vraagt met spoed; 2741,

onderhoudsm onteur
Geboden wordt: 
hoge beloning,
13e maand,
7V2% vakantietoeslag, 
premie vrij pensioen, 
gunstige spaarregeling, 
uitstekende soc. voorzieningen 
gratis bedrijfskleding, 
voordelige aankoop van o.a. onze 
produkten,
gratis koffie en thee in de rustpauze 

Sollicitaties te richten aan bovengenoemd 
adres.

CHR, H UISHOUD- EN NIJVERHEIDSSCHOOL

'HOLWINDE'
H olw inde 398,

HOOGVLIET
vraagt per 1 augiLstus 1973 een

DOCENT(E)
A .V .O .

in het bezit van akte L.O. Engels of h iervoor 
studerend.

VO LLED IG  LESROOSTER

Sollicitaties te richten aan de D irectrice 
M ej. A . M. Doorn. Tel.; 010-165622.

In ons Prot. Mil. Tehuis, is plaats voor

een net meisje

e
Het Landbouwhuis Barneveld, 
vraagt voor direkt een

meisje
voor de winkel als verkoopster/ 
kassiëre.
Sollicitaties te richten aan 
Het Landbouwhuis, Postbus 27, 
B a rn e v e ld .__________'
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GEVRAAGD:

BIJRIJDER
Gebr. Knottenbelt b.v.
Groothandel in levensmiddelen

Wilhelminastraat 21, Barneveld, telefoon 03420-2013.

T
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I
I

J

Minimum leeftijd 18 jaar.
Als assistente voor buffet en keuken.
Hoog loon, reiskostenvergoeding.
Werktijden van maandag t/m  donderdag 3 tot 10.00 uur, 
en vrijdags van 8.00 uur tot 15.00 uur.
Inlichtingen, of aanmelden bij:
VAN DIJK, Wolweg 138, Garderen. Telefoon 05776-308.

vraagt voor de afdeling bediening

enkele
medewerkers

Gevraagd in Kath. Mil. tehuis

een vlot meisje
voor diverse werkzaamheden. 
Wisselende diensten. Weekends vrij. 
Meerdere vrouwelijke hulp aanwezig.

Aanmelding: K.M.T., Wolweg 140, 
Stroe-Garderen.
Telefoon 05776-309.

Ook zij, die geen ervaring hebben, kunnen 
solliciteren. (Minimum leeftijd 18 jaar) 
Aanmelden dagelijks aan bovengenoemd 
adres, gaarne na telefonische afspraak.

Telefoon 08388-2840.

Voor direkt gevraagd, flinke, energieke

medewerker/bijrijder
vooro.a. het bezorgen van veevoeders e.d.
Rijbewijs voor vrachtwagen strekt tot aanbeveling.

Coöp „De Boerenbond”
Engweg 1, Lunteren, tel. 08388-2224 en 2888.

Adverteren in de Nederlander

PANNEKOEKHUIS TE LUNTEREN
Telefoon 08388-2327,
vraagt voor een direkte indiensttreding:

KELNERS - KOK - HULPKOK - KNECHT ALGEMENE 
DIENST (GEHUWD) - KNECHT ALGEMENE DIENST VOOR 
DE KEUKEN

Vervolg van pag. 3

steun in de volksvertegenwoordiging te 
ondervinden. De steun van mijn fractie 
aan een kabinet-Den Uyl op de gepre
senteerde grondslag als door u beoogd, 
kan ik u niet toezeggen. Het komt mij 
dan ook niet zinvol voor gevolg te geven 
aan uw uitnodiging tot een bespreking met 
de heren Andriessen en Aantjes onder 
uw leiding op 23 maart a.s.
Mocht mijn zienswijze op uw bedoelingen 
onjuist zijn en mocht u wel het door mij 
gevraagde uitzicht op programmatische 
en personele mogelijkheden aanwezig ach
ten, dan zou ik alsnog aan uw uitnodiging 
gevolg kunnen geven” .

Aldus de brief van drs. Tilanus aan de 
formateur, waarin hij met verwijzing 
naar eerder tijdens de kabinetscrisis 
geschreven brieven duidelijk laat uit
komen, dat de christelijk-historische 
fractie steeds hetzeHde uitgangspunt heeft 
ingenomen. j

/  GELIJKWAARDIG

De verwijziiig naar de brief van 23 fe
bruari 1973 van de fractievoorzitters van 
KVP, ArP en CHU is van groot belang. 
Want yin die brief lieten de drie fracties 
weteé, dat zij alleen op basis van gelijk

waardigheid overleg wilden plegen. Met 
andere woorden: de drie fracties wilden 
alleen meewerken aan de totstandkoming 
van een kabinet, dat zodanig zou zijn 
samengesteld en dat een zodanig program
ma zou hebben, dat de kiezers van KVP, 
ARP en CHU er zich in zouden herken
nen!

Na het beraad van de fracties van KVP 
en ARP op donderdagavond 22 maart 
schreven de fractievoorzitters Andries
sen en Aantjes de volgende brief aan de 
formateur:

,,Hierbij delen wij u mede, dat de heden
avond (donderdagavond) door de CHU ge
nomen beslissing met betrekking tot uw 
uitnodiging voor een gesprek morgen (vrij
dag 23 maart) 10.00 uur, welke beslissing 
u inmiddels is medegedeeld, ons noodzaakt 
ons in onze frakties nader te beraden 
over het door ons in te nemen standpunt. 
Dit beraad kan helaas niet eerder dan 
morgenochtend (vrijdag) aanvangen. Hoe
zeer het ons ook spijt daardoor enige 
vertraging in uw werkzaamheden te moe
ten veroorzaken, vertrouwen wij dat u 
er begrip voor zult hebben dat deze 
onverwachte wending ons tot dit nader 
beraad noopt” .

Tot zover de brief met het verzoek om 
uitstel van het overleg. Formateur Burger 
ging daarmee akkoord.

BEGRIP

Hij schreef vrijdag 23 maart de volgende 
brief aan drs. Tilanus, als antwoord op 
diens brief van de voorafgaande avond:

,,Ik zeg u dank voor uw duidelijke schrij
ven van 22 dezer. Uiteraard betreur ik, 
dat u tot de conclusie moest komen, het 
beoogde kabinet-Den Uyl niet te kunnen 
gedogen, al heb ik begrip voor uw stand
punt. Deze conclusie lag namelijk goed
deels besloten in de verschillende uit
gangsstellingen die ons van de aanvang 
af onveranderlijk gescheiden hebben ge
houden.
Toch heb ik gemeend, gegeven de politieke 
situatie, een uiterste poging te moeten 
doen om u tegemoet te komen en ope- 
ningen te houden. Ik heb u daarom nog
maals uiteen menen te moeten zetten 
binnen welk kader ik nu heb te opereren, 
zoals u dat ook van uw zijde hebt willen 
doen. Trouwens in de slotalinea van uw 
brief van 22 dezer lees ik alsnog de 
wens, een oplossing te bedenken. Ook 
daarvoor mijn bijzondere dank. Maar ik

zie op dit moment geen andere denkbaar
heden dan ik reeds heb genoemd. Monde
ling overleg door middel van de door 
mij geplande bijeenkomsten ware, al met 
al, wellicht nog de beste mogelijkheid om 
af te tasten of er nog perspectief zou 
zijn.
Mochten de_ KVP en/of ARP-fracties, die 
zich zozeer hebben beijverd u bij de 
formatie betrokken te houden, nog han
teerbare ideeën hebben, dan zal ik daar 
stellig voor open staan” .

Tot zover mr. Burger.

OVERLEG

Op vrijdag de 23ste maart zetten KVP- 
en ARP-fracties hun beraad voort. De 
anti-revolutionairen kwamen die dag ge
reed, maar de KVP-ers hadden ook za
terdag 24 maart nodig. Het gevolg was, 
dat mr. Andriessen en mr. Aantjes de 
afgelopen maandag, 26 maart, met for
mateur Burger overleg pleegden.
De beide fracties, zo bleek uit afgelegde 
verklaringen, waren niet unaniem en wa
ren verdeeld over de vraag of al dan 
niet verder overlegd zou worden met 
de formateur.

H. Lokkerbol

/
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Christen-democratische partijen

moeten zelf bepalen wat zij willen
Kanttekeningen bij 

discussie Bleumink-de

De chrtstca-democTatiscbe partijen staan voor 
belangrijke besiissingen De vergadering van 19 
mei van KVP, ARP en CHU is in dit opzicht van 
essentieei beiang. Daar moet een principe besiis- 
sing over die samenwerking vailen. Van- 
zeifsprekend gaan sommigen dan aarzelen. 
Moeten we niet voorzichtig zijn en iets meer vast
houden aan het vertrouwde; werpen we niet te 
veel weg.? Daartegenover staan anderen die 
menen dat er al te lang gepraat is. Zij willen' 
eindelijk aktie zien.
In flat spanningsveld speelt bovendien een 
kabinetsformatie. Het trieste record van 121 
dagen is daarbij reeds gebroken. Bovendien 
treedt een formateur op die niets nalaat om alle 
nuanceringen binnen KVP, ARP en CHU tot het 
uiterste te verscherpen. Vlak voor een beslissende 
datum wordt de christen-democratische politiek 
zwaar op de proef gesteld.

We moeten bij al deze verwikkelingen het hoofd 
koel houden. Het is niet onbegrijpelijk dat bij 
zulke belangrijke beslissingen verschillende mo
tiveringen naar voren worden gebracht.
Dat andere partijen dit dankbaar aangrijpen is 
een zaak waar we ons niet te veel van moeten 
aantrekken. Ook binnen de „linkse drie” bestaan 
verschillen die we gerust hemelsbreed kunnen 
noemen. En in de VVD denkt ook niet iedereen 
precies gelijk.

Het lijkt er soms echter wel eens op dat de 
christen-democratische partijen onder de voort
durende tirades van met name de „linkse drie” 
geleidelijk aan zelf gaan geloven dat wij in feite 
een verdeeld huis zijn.

Zowel de Pvda als de VVD hebben dit jarenlang 
beweerd. Waar we nu voor moeten waken is dat 
we in een periode van moeilijke beslissingen toe
geven aan uitlatingen an partijen die de 
christen-democraten al lang hadden willen zien 
verdwijnen.

Het gaat ons met elkaar om de zaak van de 
christen-democratische politiek in ons land. Daar 
moeten wij een beslissing over nemen. Daarbij 
hebben we opmerkingen van partijen, die ons 
interne verdeeldheid willen aanpraten niet als 
richtsnoer bij nodig.
Maar helaas lijken sommigen door de nimmer 
aflatende opmerkingen van den Uyl c.s. en 
Wiegel c.s. het geloof in de christen demo
cratische politiek soms te verliezen. Wij spreken 
voortdurend over leden die. „links” of „rechts” 
zijn. Beiden deugen niet in eikaars ogen. En bie
den groepen verklaren dat zij slechts het belang 
van de Unie en de christen-democratische poli
tiek voor ogen hebben.

NUCHTER BLIJVEN

We moeten echter nuchter blijven en de situatie 
rustig onder ogen durven zien. We hebben de 
laatste jaren eindeloos gepraat over stem
busakkoorden. In feite heeft daarbij echter niet 
een rol gespeeld wat wij willen maar steeds is ge
vraagd of wij dichter bij de VVD of de Pvda 
staan. En op het kritieke moment zijn de 
stembusakkoorden er niet gekomen omdat de 
christen-democratische zich deze tegenstelling - 
terecht- niet wilden laten opdringen.

Het resultaat is echter geweest dat de kiezers de 
voorkeur hebben gegeven aan partijen die 
duidelijk aangaven waar zij stonden. Vooral KVP 
en CHU hebben stevige klappen gekregen. Bij de 
jongste verkiezingen behaalde de AR een rest
zetel winst omdat zij wel een voorkeur uitsprak.

Hoe komt het nu dat KVP, ARP en CHU in de 
jaren vijftig vanuit een-wat men noemt-- 
middenpositie zonder keuze vooraf wel zich 
wisten te handhaven en thans niet. Ik zeg na
drukkelijk handhaven. Grote winst is door KVP 
en CHU na de oorlog nooit gemaakt. De ARP 
liep zelfs tussen 1948 en 1%3 constant terug.

De oplossing is mijns inziens niet moeilijk. Met 
name in de jaren vijftig hadden KVP, ARP en 
CHU nog een duidelijk ideologische band met 
hun kiezers. Bovendien werd ook toen vaak in de 
verkiezingstijd een richting aangegeven. Romme 
stelde - onder diverse voorbehouden - steeds dat 
hij de regering met de PvdA wilde voortzetten. In 
1%3 pleitte Beemink voor voortzetting van het 
beleid van het kabinet- de Quay, met vermijding 
van de zwakke punten. Resultaat één zetel winst.

Thans is de ideologische band met de kiezers in 
sterke mate verzwakt. Dit kan ook moeilijk 
anders. Sinds l% 7  spreken KVP, ARP en CHU 
over hun eigen en gemeenschappelijke grondslag; 
hun karakter en hun program. Is het dan 
wonderlijk dat de kiezer gaat aarzelen en onzeker 
wordt.? Een duidelijke plaatsbepaling van de 
christen democratische partijen is dan ook 
dringend nodig. Men wenst en heeft recht op 
zekerheid.

Het is dh element dat ook in de artikelen van 
Blenmink en do Boo naar voren komt. Kennelijk 
kan men niet meer over de christen 
democratische politiek spreken zonder vooraf te 
verklaren of men als uiterste konsekwentie voor 
de VVD of de PvdA kiest. Men wil eerst weten. En 
wordt hierop een antwoord gegeven dan meet 
men de beoordeling van zijn medeleden af aan 
die keuze. Een wonderlijke houding.

PLAATSBEPALING

Het is dit element dat door Bleumink en Baarda 
in het februarinummer van het CH-Tijdschrift is 
uiteengezet. Het zelfde geldt overigens voor de 
overige auteurs van dit nummer. Bleumink heeft 
in een reaktie op een artikel van de Boo deze 
stellingname in De Nederlander van 30 maart 
nog eens herhaald. We moeten kiezen voor een 
duidelijk eigen gezicht; een grondslag, een pro
gram en een organisatievorm.

Als bleumink zegt dat hij, voor die keus gesteld 
meer voelt voor de PvdA wordt dit door sommige 
in de Unie hem kwalijk genomen. Het feit dat hij 
met Baarda in september het D.B. heeft verlaten 
en het feit dat zij samen met anderen aan de 
Antiegroep Nieuwe Partij deelnemen, heeft bij 
sommigen in de Unie de vraag doen rijzen of er 
voor hen in de CHU nog wel plaats is.

Beledigend

Maar met die grondslag en dat program zijn we 
er naar mijn mening nog niet. Want ook na 19 
mei zal de vraag gesteld worden: JVfet wie wil de 
nieuwe Christen-Democratische partij dan wel 
het partijverband van KVP, ARP en CHU gaan 
regeren. Voor welk beleid kiest U. Voor de VVD 
of voor de PvdA.? We blijven dos in de wurgende 
greep van de polarisade.

HOE KOMEN WE HIER UIT?

Ik vind deze vraagstelling ronduit beledigend in 
een christen democratische partij. Men vraagt in 
de PvdA ook niet aan mensen dip op het congres 
in oktober hebben gepleit voor een gesprek met 
de christen democraten, o f zij nu het congres an
ders heeft beslist nog wel in de PvdA thuis horen. 
En het waren niet de eerste de beste leden die op 
een gesprek met de christen-democraten hebben 
aangedrongen. Marcel van Dam, Vondeling 
en . . . .  den Uyl behoorden er toe. Maar in de 
Unie wordt door sommigen wel die vraag opge
worpen.

zaak opgegeven. Ik kan althans uit zijn woorden 
tot geen andere conclusie komen. Maar Ik hoop 
dat ik mij vergis.

Naar mijn mening dient de waarde van de 
christen democratische politiek daarbij voor ons 
voorop te staan. Ik geloof daar in. Ik weiger mij 
een keuze tussen liberalisme o f socialisme te 
laten opdringen. De laatste jaren zijn de christen 
democratische partijen echter -ook door de 
kiezers- in een positie gedrongen dat zij die keus 
moeten maken.

Ik vind zo’n vraag strijdig met het karakter van 
de Unie. Temeer omdat uit het artikel van 
Bleumink blijkt dat hij gelooft in de christen 
democratische politiek.

En in dat opzicht is de reaktie van de Boo in De 
Nederlander van 30 maart anders. In feite heeft 
de Boo zijn geloof in de christen democratische

De Boo wordt - sterker nog dan Bleumink - ge
obsedeerd door de vraag voor welke richting de 
Unie óp 19 mei kiezen moet. En de Boo legt die 
keuze anders dan Bleumink. De Boo kiest voor de 
VVD en DS’70. En daarmee wordt - een in mijn 
ogen volstrekt onjuiste - vraagstelling inzake de 
christen democratische politiek opnieuw op de 
spits gedreven. Want Bleumink wenst die keus
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Unieraad in overgrote meerderheid achter fractie besluit
door dis. A  M. de Boo

Vorige week heeft de Unieraad met overgrote 
meerderheid zijn steun gegeven aan het fractie- 
besluit om Burger definitief nee te verkopen. 
Enkele moties, die nog wat nuanceringen wilden 
aanbrengen terwille van onze trouw aan de chris
ten-democratiesebe samenwerking, werden als 
volmaakt overbodig van tafel geveegd. En terecht 
want het bestuur had al de mededeling gedaan de 
contactraadsnota naar de kiesverenigingen te 
zenden. Die kunnen daarop voorlopig de tanden 
stuk bijten, totdat op 19 mei een beslissing door 
de algemene vergadering van de CHU genomen 
wordt.
Er is overigens bitter weinig reden voor veel opti
misme inzake de christen-democratische sa
menwerking, die volgens zijn oorspronkelijke op
zet zou moeten bestaan uit een fosie van KVP, 
ARP en CHU.
Immers, reeds voor de verkiezingen was het 
duidelijk dat ARP en CHU als eerste stap niet 
verder wilden dan een federatie, terwijl de KVP 
meteen een fusie wenste.
Daarbij komt thans dat bij de formatie-arbeid 
van Burger duidelijke onderlinge politieke ver
schillen aan het licht zijn getreden.
Het is jammer maar waar. Er zijn gaten geslagen, 
niet alleen tussen de partijen, maar ook daar
binnen.

om de vrille van de zakelijke beoordeling niet op 
een crash te laten uitlopen.
Ook de inbraak van Burger bij de ARP heeft deze 
groep niet onberoerd gelaten.

TERECHT

IN VRILLE

De KVP - en het spijt mij enorm dat te moeten 
constateren - lijkt momenteel nog het meeste op 
een vliegtuig, dat over zijn linkervleugel is wegge
vallen en in een uiterst gevaarlijke tolvlucht, een 
vrille, is terechtgekomen.
Als in zo’n geval de gebruikelijke correcties niet 
meer helpen, kan de piloot alleen nog alle roeren 
loslaten in de hoop dat het vliegtuig zichzelf weer 
rechttrekt. Daar is dan nog een reële kans op ook, 
mits een en ander maar gebeurt op voldoende 
hoogte en het vliegtuig zelf voldoende ingebouw
de stabiliteit bezit.
Maar, helaas, het valt nog maar te bezien o f dat 
laatste bij de KVP in voldoende mate aanwezig is

De CHU is door een verstandig fractiebeieid een 
dergelijke ontwikkeling terecht bespaard geble
ven. Burger had terecht geconstateerd dat de 
CHU van dergelijke gein^es niet gediend is.
Vanzelfsprekend heeft deze formatie-ellende en 
de gevolgen daarvan voor de interne en onderlin
ge verhoudingen gevolgen voor de geplande 
christen-democratische samenwerking.
De heer Andriessen, veel geplaagd en weinig be
nijd fractievoorzitter van de KVP, verklaarde o- 
/er de toekomst van de samenwerking in de NRC 
van 31 maart: ,JIet is de formateur gelukt tijde
lijk de realiteit van de samenwerking te doorbre
ken. Ik houd er echter rekening mee dat het 
standpunt van de CHU en van de meerderheid 
van de ARP kan worden beïnvloed door een rede
lijke opstelling van een eventueel kabinet-De Uyl. 
Als die redelijke opstelling er komt haalt een zui
ver politieke motie van afkeuring immers geen 
meerderheid, door onze zakelijke beoordeling. 
Daarna bestaan er dunkt mij zeer reële moge
lijkheden tot herstel van de breuk tussen de 
christen-democraten. Ik verwacht dat de CHU en 
de meerderheid van de ARP-fractie dan niet 
steeds tegen elk voorstel van het kabinet zullen 
stemmen, maar vanuit ons gezamenlijk verkie
zingsprogramma tot een zakelijke beoordeling 
komen. Overigens kan de besluitvorming door de 
partijraden over de samenwerking, op 19 mei, na
tuurlijk veel redden” .

zullen ook wat politieke praktijk betreft de par
tijen weer op een noemer moeten komen.
Als dat niet lukt heeft formele samenwerking 
nauwelijks zin.
Immers, een van de doelstellingen, beoogd door 
christen-democratische eenheid, was en is een ze
kere verduidelijking van het Nederlandse partij- 
systeem. Welnu, als de resultante van de drie par- 
tijconventies op 19 mei een in zichzelf politiek 
verdeelde federatie oplevert dat is ook deze doel
stelling niet bereikt.
Dan is het wellicht beter te zoeken naar een 
nauwer contact tussen mensen en groepen uit de 
christen-democratische partijen, die in grote lij
nen politiek gelijk denken.
Tenslotte gaat het er om Nederland niet laten af
zakken naar soort Franse Vierde Republiek. Dat 
betekent dat ons systeem zo ingericht dient te 
worden dat de kiezer met zijn stem weer reële 
invloed kan uitoefenen.

SCEPSIS

Ik proef in deze woorden van de heer Andriessen 
de nodige scepsis. Hij heeft daar gelijk in. Er is in 
de afgelopen maanden zo het een en ander ge
beurd, dat zich niet laat verdoezelen door formeel 
,ja”  tegen de nota van de contactraad. Allereerst

VAN DER GlAS  
Heerenveen

Blaas- en Slaginstnimentenfabrieli
Telefoon 05130-22652
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Kanttekeningen bij een dissertatie

Herman Gorters worsteling tussen ideologie en praktijk

niet te maken. Mijn vraag is echter of iemand die 
kiest voor de christen democratische zaak en - 
daartoe krachtig aangespoord - zegt uiteindelijk 
voorkeur te hebben voor de PvdA nu een essen
tieel andere beoordeling verdient dan iemand die 
in feite zijn geloof in de christen democratische 
zaak verloren heeft. De Boo kiest voor een twee
deling, waarbij hij naar de VVD toegaat. En 
tevens laat hij de christen democratische partijen 
in deze tweedeling verdwijnen.
Men kan met evenveel - misschien zelfs met meer 
- recht betogen dat dan de Boo in de Unie niet 
meer thuishoort. Maar nogmaals; ik vind zo’n 
stellingname onzindelijk. Want met de 
belangrijke vergadering van 19 mei voor ogen 
hebben wij duidelijke standpunten in de oor
deelsvorming nodig. Daar hoort het oordeel van 
Bleumink evenzeer bij als het oordeel van de Boo. 
Maar ik betreur het dat de discussie vaak vol
strekt onjuist wordt gevoerd. Niet de vraag wat de 
christen democratische politiek voor ons moet 
inhonden bepaalt veelal de gedachtenwisseling 
maar de vraag wat W D  en PvdA vinden dat we 
zouden moeten doen.

En het gaat op 19 mei over de vraag wat wij 
willen. Niet wat andere partijen vinden dat 
gebeuren moet.
In dat opzicht is de negentiende mei van be
slissende betekenis. Ik heb er nu volstrekt geen 
behoefte aan om te stellen dat sommigen - lopen
de de gedachtenwisseling - beter uit de Unie 
kunnen verdwijnen.

Wel meen ik dat ieder lid van de Unie, inclusief 
de Boo en Bleumink op 19 mei een beslissing zal 
moeten nemen. Ik hoop dat op 19 mei een keuze 
wordt gemaakt voor de christendemocratische 
politiek zoals wij die wensen te voeren. Zij die op 
dat moment tot de conclusie komen dat zij niet 
meer geloven in de zaak van de christen demo
cratie in ons land zullen op dat moment zich de 
vraag moeten stellen of zij willen blijven dan wel 
moeten afhaken. We hebben na 19 mei niets aan 
leden die met tegenzin meewerken aan de uit
bouw van de christen democratische politiek.

POSITIE VAN DE CHRISTEN-DEMOCRA
TEN

Gelooft men in die christen democratische poli
tiek dan zal na 19 mei een andere vraag beant
woord moeten worden. De vraag naar de plaats 
van die partij dan wel dat nieuwe partijverband 
in de politieke struktuur. Anders gezegd: wat zal 
dan ons antwoord zijn op de polarisatie.
Naar mijn mening zijn er in beginsel twee 
mogelijkheden. Men kan kiezen voor het 
stembusakkoord voor de verkiezingen. Het voor
deel is dan dat de kiezer een duidelijk alternatief 
krijgt geboden. Reeds te lang hebben de christen 
democratische partijen zich na de verkiezingen 
opgeofferd voor de regeerbaarheid van ons land. 
Een offer dat ons alleen maar wantrouwen bij de 
kiezers heeft opgeleverd.

Er is ook hier echter een specifiek probleem. In 
de discussie over de stembusakkoorden heeft op
nieuw niet de visie van de christen-democraten 
gedomineerd maar de visie van de ,Jinkse drie” 
en de W D . Ook hier is aan de christen 
democraten een tegenstelling opgedrongen.
Wat is namelijk het geval. De „linkse drie” 
wensten een alternatief beleid. Van het door de 
christen democraten mede gesteunde 
regeringsbeleid deugde niets. Het is 
vanzelfsprekend onmogelijk om op deze wijze tot 
een akkoord te komen.
De benadering van de VVD was anders. Meer 
dan de .Jinkse drie” is hier voor een globaal 
stembusakkoord gepleit. Maar de VVD heeft hier 
sinds 1970 iets aan toegevoegd. Zij wenste het ge
voerde beleid inzet van de verkiezingen te maken. 
In 1972 heeft Biesheuvel dit - iets genuanceerder 
geformuleerd - overgenomen.

Voor de christen democraten geldt naar mijn 
mening echter een essentieel ander uitgangspunt. 
Noch een gevoerd beleid, noch een alternatief be
leid kan en mag inzet van de verkiezingen zijn. 
Ik begrijp dat Kaland op basis van deze tegen
stelling in De Nederlander van 23 februari tot de 
conclusie komt dat we geen akkoorden moetei 
sluiten.

Maar ook hier wreekt zich de door andere 
partijen opgedrongen stellingname. Want er is 
een andere mogelijkheid. Men kan een akkoord 
slnlten op hoofdpunten. Maar daarbjj kunnen te
vens aan de kiezers de pnnten worden voorgelegd 
waarover nader dient te worden beslist. Beslist op 
basis van de verkiezingsuitslag. Zo wordt 
enerzijds de kiezer een duidelijk alternatief ge
boden; anderzijds blijven de deelnemende 
partijen In de gelegenheid hun e ig ^  plaats te 
onderstrepen.

Ik heb het gevoel dat op basis van een dergelijk 
akkoord in 1971 DS’70 nooit met acht zetels in 
een centrale wippositie zou zijn gekomen. Ik heb 
ook het idee dat op basis van een dergelijk ak
koord tussen de christendemocraten en de VVD 
de partij van Wiegel nooit tot een zo extreme 
campagne had kunnen komen, waardeer de 
regeringscoalitie beneden het benodigde mini
mum aantal zetels ineenschrompelde.

Herman Gorter (1864-1927) is vooral bekend als 
de dichter van „I^ei”, een hoogtepunt in de 
literaire beweging van VO. Aanzienlijk kleiner is 
de groep die weet dat hij een opvallende rol heeft 
gespeeld in de SDAP en de SPD, de latere CPN. 
Zijn literaire arbeid is uitvoerig bestudeerd. Gor
ters politieke arbeid is echter slechts fiagmenta- 
risch beschreven.

In de gedenkschriften van ex-geestverwanten 
wordt Gorter weinig vriendelijk bejegend. Troel- 
stra en Van Ravensteijn hebben hem afgeschil- ’ 
derd als een extremistische scheurmaker. Dat 
Gorter geen gemakkelijk mens was, is ook door 
anderen bevestigd. Illustratief is zijn weigering 
aan Vliegen om een portret af te staan voor diens 
boek „De Dageraad der Volksbevrijding” , een 
geschiedsschrijving van de SDAP tot omstreeks 
1920. Gorter verbood Vliegen zelfs op enige wijze 
te proberen een portret van hem voor dit boek te 
bemachtigen.

Herman de Liagre Böhl heeft in zijn onlangs ver
schenen dissertatie de politieke aktiviteiten van 
Gorter tussen 1909 en 1920 bestudeerd.
De auteur komt tot de conclusie dat Gorter niet 
de extremistische, dogmatische scheurmaker was, 
waarvoor hij doorgaans wordt gehouden.
De Liagre Böhl toont met behulp onder meer van 
correspondentie van Gorter, naar mijn mening op 
overtuigende wijze, aan dat Gorter een genuan
ceerder beeld verdient.

SPECIFIEKE POSITIE

De schrijver acht de bijzondere positie van Gorter 
vooral veroorzaakt doordat hij in de eerste plaats 
theoreticus en een (gewaardeerd) propagandist 
was maar volstrekt geen partijman.
Gorters geloof in de „overwinning van het prole
tariaat” was wetenschappelijk gefundeerd. Zijn 
band met de arbeidersklasse was echter voorna
melijk van idealistische aard. Hij was - altijd 
correct gekleed en beoefenaar van ,Jcapi- 
talistische” sporten als tennis en cricket - in geen 
enkel opzicht gelijk aan de grote meerderheid 
van zijn partijgenoten.
Zowel qua afkomst als qua mentaliteit was Gor
ter, aldus de auteur een eenling in zijn partij.

De Liagre Böhl herinnert in dit verband aan een 
mededeling van G J M . van t  Reve (de vader van 
de schrijver Gerard Komelis). Van ’t  Reve sr. was 
in 1910 met Gorter in Enschede. Gorter ging daar 
in een deftig hotel een kop koffie drinken. Van *t 
Reve, die ais textielarbeider zulke luxe gelegen
heden nooit bezocht zei hem liever buiten even te 
wachten. En Gorter antwoordde: „Wacht dan 
maar even, ik kom zo terug”.

Gorter ijverde voor de zuivere toepassing van de 
Marxistische theorie. Partijpolitiek werk lag hem

EIGEN IDENTITEIT

Het is niet onmogelijk dat zelfs een dergelijk ak
koord niet haalbaar is. Vooral wanneer we ons 
blijvend door de VVD en de „linkse drie” laten 
obsederen.
Met zo ’n globaal akkoord als door mij ge
schetst, kiest men echter niet voor PvdA 
of VVD, maar voor een door ons gevoerd 
beleid.
Maar wellicht vinden sommigen toch de eigen 
identiteit van de christen democraten te weinig 
onderstreept. Welnu, als men dit zo stelt dan 
moet men bereid zijn die eigen Identiteit ook 
waar te maken; en niet vanuit een positie van „wij 
kiezen niet” de kiezers opnieuw in het onzekere 
laten.

Dan zal de nieuwe christen democratische partij 
dan wel het partijverband konsekwent moeten 
durven zijn.
Dit kan inhouden dat men zelfstandig de verkie
zingen ingaat met een eigen program; eigen kan
didaat ministers en een eigen kandidaat premier. 
En dan zal men eerlijk moeten zeggen: wij gaan 
regeren o f wij gaan in de oppositie. Dit zou kun
nen betekenen dat de christen democraten de 
eerste of de tweede partij in ons land worden. 
Misschien na de „linkse drie” en de VVD de der
de.

Ik ben er echter van overtuigd dat de christen de
mocratie in ons land nog voldoende inhoud en 
kracht kan hebben om deze slag in te gaan.

We zullen ons na 19 mei, wanneer de drie par
tijen inderdaad besluiten verder te gaan op deze 
vragen moeten bezinnen.
Dat is reëler dan blijvend te praten over akkoor
den met de VVD o f de „linkse drie” , waarbij als 
het er op aankomt geen afspraken mogelijk zijn. 
En het is bovendien reëler dan elkaar voortdu
rend te bestoken met de vraag wie in de Unie 
„links” of „rechts” is dan wel of de Boo o f Bleu
mink nog wel in de Unie thuishoren. Dat kunnen 
ze waarachtig zelf nog wel uitmaken.

We moeten ons niet door andere partijen onze 
vraagstelling laten opdringen maar zelf onze weg 
kiezen. Dat is de betekenis van 19 mei. Dat zal 
ook onze politiek na 19 mei, als we samen met 
KVP en ARP verder willen, moeten bepalen.

drs. H. van Spanning

niet. Het waren vooral partijleiders (Troelstra, 
Van Ravesteijn en Lenin) met wie hij in conflict 
kwam.
Zodra een in zijn ogen juiste theorie in de prak
tijk niet zuiver meer werd gehanteerd trok Gorter 
zich teleurgesteld terug.

VOORDEEL VAN DE TWIJFEL 
Toch liet Gorter in de fase, waarin de theorie 
door de praktijk werd aangetast de partijleiders 
nog geruime tijd het voordeel van de twijfel. Het 
is vooral dit element dat de Liagre Böhl in zijn 
dissertatie naar voren haalt. De auteur wijst hier
bij op drie belangrijke conflicten waarbij Gorter 
nauw betrokken was.
Bij de scheuring in de SDAP in 1909 behoorde 
Gorter tot de scherpste opposanten van Troelstra. 
Toch blijkt hij innerlijk sterk geaarzeld te heb
ben. Vooral toen hem - vóór het bekende Deven- 
tercongres van de SDAP - bleek dat een deel van 
de Marxistische vleugel (Henriette Roland Holst; 
Wibaut) in de SDAP zou blijven.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft Gorter ge
ruime tijd een openlijk conflict met Van Rave
steijn vermeden. Hoewel hij de anti Duitse hou
ding van Van Ravesteijn principieel afwees, heeft 
hij de opvatting van deze partijleider zelfs korte 
tijd om taktische redenen goed gekeurd. Men 
moet voor de tolerante houding van Gorter extra 
waardering hebben als men bedenkt - en leest - 
dat Van Ravesteijn volstrekt geen inmenging in 
de wijze waarop hij de SDP leidde duldde.
Een derde belangrijk moment is Gorter brochure 
„De Wereldrevolutie” , verschenen in 1918. Gorter 
heeft deze brochure aan Lenin opgedragen. Uit 
correspondentie blijkt echter - duidelijker dan in 
de brochure - dat hij van begin af aan Lenins op
vattingen over de agrarische kwestie en de zelfbe
schikking van de Russische nationaliteiten niet 
deelde.

Ook in een belangrijk ideologisch geschil blijkt 
Gorters aarzeling. De Liagre Böhl wijst er op dat 
Gorter in het ideologisch conflict tussen de door 
hem zeer bewonderde Kautsky en Rosa Luxem- 
bourg eerst in 1913 openlijk voor de lijn van Rosa 
Luxembourg kóós. Gorters vriend Anton Panne- 
koek, eveneens een bekend Marxistisch theoreti
cus, had dit reeds enkele jaren eerder gedaan.

BOTSING TUSSEN IDEOLOGIE EN PRAK
TIJK

De tragiek van Gorter ligt volgens de auteur ech
ter vooral hierin dat hij na 1920 de praktische 
politiek van het communisme op theoretische 
gronden afwijst maar in feite niet meer gelooft in 
de praktische haalbaarheid van zijn eigen 
theorie.
Gorter verwerpt de Leninistische interpretatie 
van het communisme, waarbij de partij leiding

moet geven aan de revolutie. Hij meent dat de ge
hele volksmassa de revolutie in beweging moet 
zetten en niet een burokratisch geleide partij. 
Maar tevens blijkt dat Gorter ernstig twijfelt aan 
de revolutionaire stootkracht van de proleta
rische massa.

De Liagre Böhl acht niet zozeer Groten zwakke 
gezondheid en zijn geïsoleerde positie tussen zijn 
partijgenoten, de oorzaak v u i zijn afglljdm naar 
het sektarisme maar voora)*de innerlijke tegen
strijdigheid in zijn theorie.'

De auteur heeft in deze dissertatie de rol van 
Gorter goed gedocumenteerd weet gegeven. 
Lezers, die weinig thuis zijn in de Marxistische 
terminologie zal het opvallen dat de Liagre Böhl 
de diverse discussiepunten helder en beknopt 
formuleert.

Resumerend kunnen we stellen dat dit proef
schrift over Gorter een interessant en goed gedo
cumenteerd werk is geworden. De SUN-uitgeverij 
verdient een compliment voor de betrekkelijk la
ge prijs van dit keurig verzorgde boek.

drs. H. van Spanning

1) Herman de Liagre Böhl: „Herman Gorter; zijn 
politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de op
komende kommunistische beweging in Neder
land” ; uitg. SUN, Nijmegen (SUNschrift 66) prijs. 
ƒ  12,50.

(rectificatie)

Omroepbijdrage 

naar f  108,-
Ten onrechte is vorige week in de rubriek „Parle- 
mentaria” van het weekblad „de Nederlander” 
geschreven, dat de omroepbijdrage verhoogd 
wordt van ƒ  75 tot ƒ  100. Het wordt een verhoging 
tot ƒ  108,— , als ook de Eerste Kamer er mee ak
koord gaat.
De omroepbijdrage van ƒ  108 zal gelden voor 
hen, die zowel een tv als een radio bezitten of al
leen een tv. Voor bezitters van alleen een radio 
wordt de bijdrage verhoogd tot ƒ  33,— .
De Tweede Kamer heeft vorige week met meer
derheid van stemmen het desbetreffende rege
ringsvoorstel aangenomen. Voorstellen van PvdA, 
VVD en DS’70 om de verhoging te beperken, 
kregen geen meerderheid.

CNV-vonzitter J. Lanser:

„Gedachte van arbeiderszelfbestuur
serieus nemen

De gedachte van arheiderszelfbestuur moet se
rieus worden genomen. Het mag geen kreet zl)n 
waarmee wat wordt gespeeld en die als zodanig 
erg misleidend kan zijn. Duidelijk moet zijn door 
welke visie o f welke Ideologie arbeiderszelfbe
stuur wordt gedragen. Het gaat immers om 
fundamentele waarden, die in hun praktische 
vormgeving de verdere ontwikkeling van de ar
beidsverhoudingen bepalen.
Dit heeft de voorzitter van het CNV (Christelijk 
Nationaal Vakverbond), de heer J. Lanser dezer 
dagen gezegd op een te Leeuwarden gehouden 
vergadering van de plaatselijke christelijke be
sturenbond (het overkoepelend orgaan van de af
delingen van christelijke vakbonden).
Het woord arbeiderszelfbestuur valt soms in de 
discussie vragen over de Nederlandse arbeidsver
houdingen. Volgens de heer Lanser wordt wel de 
indruk gewekt alsof dat voor de werknemers het 
beloofde land zou zijn. Er is zelfs beweerd dat 
arbeiderszelfbestuur in een socialistische staat als 
twee druppels water lijkt op de verantwoordelijke 
maatschappij uit het visieprogram van het C.N.V. 
De heer Lanser heeft van een en ander met be
langstelling kennis genomen, maar dat gaf hem 
wel reden tot een aantal vragen over arbeiders
zelfbestuur in het algemeen, die de positie van de 
werknemers en de hele samenleving raken.
Om te beginnen kan de vraag worden gesteld wat 
onder arbeiderszelfbestuur wordt verstaan. Is dat 
een maatschappij zonder werkgevers?
De CNV-voorzitter vond dat een nietszeggende 
kreet. Zo goed als van de onderneming gezegd is 
dat die zijn eigen eigenaar is kan ook gezegd wor
den dat de onderneming zijn eigen werkgever is.

Maar stelt men zich dan wezenlijk van arbeiders
zelfbestuur voor en welke waarden zijn daarbij in 
geding?
Gaat het om een ondernemingsbestuur waarbij 
alleen „de arbeiders”  het voor het zeggen hebben, 
zonder inspraak van andere groepen en instellin
gen uit de samenleving? Het voorbeeld van Joego
slavië doet in die richting denken. In het rapport 
„Baas in eigen huis” wordt daarover het volgende 
opgemerkt: „De invoering van arbeiderszelfbe
stuur in de bedrijven betekent in haar verst door
gevoerde vorm, dat geen enkele instantie buiten 
de onderneming beslissende invloed zal kunnen 
hebben op gang van zaken in de onderneming en 
op de resultatenverdeling” . Hieraan wordt toege
voegd dat deze situatie het best wordt benaderd 
via de gedachte van de vrije-markteconomie. 
De heer Lanser zei de indruk te hebben dat er in 
die gedachtengang in feite sprake is van arbei
derszelfbestuur op een liberale o f  kapitalistische 
basis. Dat leek hem voor de werknemers en de sa
menleving als geheel een onaantrekkelijk pers
pectief’. Maar het is natuurlijk mogelijk dat dit 
een verkeerd beeld is van arbeiderszelfbestuur. 
Misschien moet bij arbeiderszelfbestuur niet ge
dacht worden aan vrijheid, gelijkwaardigheid en 
verantwoordelijkheid, maar aan een vorm van 
dictatuur van het proletariaat. Dat is echter aller
minst duidelijk en vandaar mijn vragen” , aldus 
de CNV-voorzitter, die daarom vindt dat de ge
dachte van arbeiderszelfbestuur serieus moet 
worden genomen.

H.L.
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Wat nu christen-democraten ? door Eske Sleyser- Tegelaar
Als ik zeg dat wij leven in een roerige tijd, dan ge
loof ik dat alle politiek meelevenden het daar wel 
mee eens zijn. Zelden of nooit schijnt een 
kabinetsformatie dermate grote moeilijkheden en 
zulke grote beroeringen teweeg te hebben ge
bracht als thans het geval is.
De onrust in ons aller harten, die bijna week in 
week uit, soms zel& dag in dag uit wordt gewekt, 
maakt ons moe. Soms verzuchten we „er niet 
meer uit te komen, niet meer te weten wat goed is, 
wat niet goed, wat er van te denken”.
Gelukkig hoeven velen van ons niet direkt 
verantwoording te dragen, maar toch zijn allen 
die dit lezen indirekt en velen ook direkt erbij be
trokken, dragen in die zin toch mede-verant- 
woordelijkheden al was het alleen maar door het 
uiten van een mening, welke die dan ook is.

Zelden ook heeft een kabinetsformatie zoveel te 
maken gehad met een partijpolitieke zaak als het 
samengaan, samenwerken, samenvoegen van de 
drie christen-democratische partijen. 
Onverstoorbaar tikt de klok de tijd weg, nadert 
de datum ook van zaterdag 19 mei, waarop wij 
allen geroepen zijn een beslissing te nemen over 
die christen-democratische samenwerking.

Wat daarover nu te zeggen. Moeten wij ons daar
toe begeven op het moeizame pad van de kabi
netsformatie, ik dacht van niet. Ik dacht dat wij 
allen nu de drie frakties hun eigen strijd moeten 
laten leveren, hoe hard dit misschien ook klinkt. 
De realiteit gebiedt ons te constateren dat in en 
door de verschillende Dat is misschien te be
treuren, maar welke partij kent die moeilijkheden 
niet. Soms hoor je van het bestaan van die 
stromingen, soms niet, maar ze zijn er en ze 
spelen mee. Dat is ook hun goed recht. Dat is in 
wezen ook democratie. Niet overheersen van de 
ene mening, maar een meningsvorming ge
baseerd op overleg, op constructief samenspel 
van andersgeaarden, die samen trachten te doen 
wat voor allen heilzaam kan zijn.

AFBLIJVEN

Waar we wel alleen één in kunnen zijn, is in ons 
streven de ehristen-democratische samenwerking 
gestalte te geven, nu en juist nu eigenlijk, nu die 
samenwerking, pril als ze nog is in het echt- 
gestalte geven, al zo zwaar beproefd wordt. We 
moeten - enen dat is de essentie - die beproeving 
geen kans geven. We moeten zeggen, DAAR 
BLIJF JE VAN AF, dat is een zaak die goed is, 
die ons allen verbindt, die waard is overeind te 
vyorden gehouden in alle' drie onze partijen.

Daaraan blijven werken is ons aller opgave en dat 
kan. Dat kan ook nu nog juist, zou ik weer willen 
zeggen. Juist nu is het van levensbelang voor de 
christen-democratische partijen dat ze dwars 
door alle moeilijkheden, misverstanden, 
storingen, krantenpublikaties heen, dat ideaal 
hoog houden, onverstoorbaar toewerkten naar 
die 19de mei en daarna met kracht de besluiten 
helpen üitvoeren. Dan doet het er ook niet zoveel 
toe dat een fraktie, dat een bestuursgroep, dat 
wat dan ook niet unaniem zijn besluiten neemt 
Dat blijf je houden in het politieke leven en 
eigenlijk - laten we reëel zijn -, overal in het 
maatschappelijke leven. Dat is ook heel logisch 
en begrijpelijk. We zijden een vrij kleurloos 
groepje zijn als we het steeds in alles meteen eens 
waren, dan was er geen discussie mogelijk, dan 
bleven we gezapig stilstaan, dan sliepen we in we
zen. Juist uit de strijd, uit de botsing der 
meningen wordt geboren datgene wat hecht is, 
datgene wat ons verbindt, datgene wat gestalte 
gaat krijgen.
Laten we dat dan ook nu doen, in kiesvereniging, 
in kamerkring, in statengroep, in conferenties en 
op studiedagen, laten we onverstoorbaar ieder op 
zijn manier werken aan de voorbereidingen, laten 
we echt weten wat we gaan doen op 19 mei. De 
notitie van het bestuur die aan alle kiesvereni
gingen gezonden is begeleidt de meningsvorming, 
de nota zelf is waard goed gelezen en herlezen te 
worden, opdat de essentie van hetgeen toch de 
drie partijen hierin hebben willen léggen, ge
proefd wordt. Die essentie, dat wezen van wat 
christen-democratische politiek wil zijn en als wij 
willen ook kan zijn, daar gaat het om.
Aa./.el ook niet om sprekers te vragen, die bepaal
de hoofdstukken willen toelichten, ze willen dat 
graag doen, ze zijn er. Het Uniebestuur werkt ook 
hard aan dit streven mee, staat daar volledig ach
ter en wil behulpzaam zijn waar ze kan. Uw 
Lohmanstichting kan ook helpen als U dat wilt. 
Ze belegde al een conferentie over dit thema op 
24 maart, goed bezocht, maar nog lang niet door 
velen genoeg. Het interesseert U toch wel werke
lijk? U geeft de moed toch niet op? Kijk door de 
strubbelingen heen, deze zaak is meer waard dan 
tijdelijke storingen! Aan het opheffen van die sto
ringen wordt steeds gewerkt; zij behoeven echter 
ons aller werk niet te beletten, dat mag niet, dat 
hoeft niet!
Mijn betoog is eigenlijkeen verzoek aan U allen 
om U niet te laten beïnvloeden door de veelheid 
van menigen, door de grote koppen in de 
krantenpublikaties. In wezen is er een CHU, een 
KVP een ARP bestaande uit christen-demo

craten, verenigd in drie partijen. Nu nog verenigd 
in drie partijen. Straks misschien in één partij.

PRIL PLANTJE

Die ene partij zal heus niet homogener zijn dan 
welke andere partij ook. Ook daar zal in het 
parlement in die ene franktie wel eens niet 
unaniem gestemd worden, dat is het volste recht 
van onze parlementariërs, dat is zelfs hun 
persoonlijke verantwoordelijkheid! Ook daar zal 
dat ene bestuur het wel eens moeilijk hebben, niet 
direkt tot unanieme meningsvorming kunnen 
komen. Maar waar allen hen dan wel eens in zul
len zijn is het verder uitbouwen van het politieke 
werk op basis van de filosofie, zoals die iuit- 
bouwen van het politieke werk op masis van de 
filosofie, zoals die in de Nota van de Contactraad 
is aangeduid, in het uitvoeren van het gemeen
schappelijk daarop geënte program. Geen 
statisch program maar een program van een par
tij die zich bewust is van het tijdelijke van alle 
dingen, die zich verplicht voelt voortdurend haar 
ideaologie, haar uitgangspunt te vertalen in de 
situatie van het heden. Een strijdbare partij, een 
krachtige partij, een partij die net zoals alle grote 
groeperingen nu haar program wil uitvoeren, de 
essentie van haar zijn, van haar opdracht tot uit
voering wil brengen. Die zich daartoe echter niet 
statisch, niet voor eens en al bepaald, opstelt, 
maar handelt naar bevind van zaken, hier een 
stap terug, daar met kracht voorwaarts, onder
scheidende wat minder belangrijk en wat 
essentieel is. Zo’n christen-democratische partij 
kan nog steeds van de grond komen, nog is de tijd 
ervoor. Maar niet lang meer, één ding hebben we 
wel kunnen leren uit de afgelopen en wellicht 
thans nog even moeizame worsteling om toch tot 
een kabinet te komen en dat is, dat ons werk 
broos is, het plantje van de christen
democratische samenwerking nog pril is en het 
eist werkelijk ons aller inzet om het leven te geven 
en tot bloei te brengen- Den Haag.'
Sterft het nu onder onze handen weg, dan is het 
voorgoed voorbij. Dan kunnen de afzonderlijke 
partijen heus nog wel blijven voortbestaan; som
migen kunnen misschien zelfs - afhankelijk van 
de politieke situatie - een periode van tijdelijke 
bloei beleven, maar onherroepelijk zullen de een
maal tot leven gewekte ontvtndende krachten 
hun verwoestend werk doen, zal ons aller op
dracht de christen-democratie krachtig politiek 
gestalte te geven onvervuld blijven, zal ons hopen, 
bidden en werken om het Evangelie tot volle gel
ding te brengen, ook in de politiek, vergeefs zijn!

Christelijk Historisch 
weekblad
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ECONOMISCHE TERUGBLIK OP 1972
Het is weer de tijd van de jaarverslagen.
Veel jaarverslagen hebben goede inleidin
gen waarin ontwikkelingen worden be
schreven op gesignaleerd. Aan het jaar
verslag van 1972 van de NMB, de Neder
landse Middenstandsbank ontlenen wij 
dit gedeelte. Met dank aan de bank.

Evenals in 1971 werd de economische ontwikke
ling in het afgelopen jaar gekenmerkt door 
krachtige inflatoire' impulsen. De stijging van de 
loonsom per werknemer bedroeg namelijk 12,5%, 
terwijl het prijsindexcijfer van de gezins
consumptie met een toeneming van 8% een triest 
naoorlogs record bereikte.
De loon- en prijsontwikkeling is temeer opval
lend als de conjuncturele situatie in aanmerking 
wordt genomen. De eerste maanden van het jaar 
stonden immers nog duidelijk in het teken van 
een voortgezette recessie.
Weliswaar kon in het tweede baljaar, met name 
onder invloed van de internationale conjunctuur, 
een herstel van de economische bedrijvigheid 
worden waargenomen; het was echter opmerke
lijk dat dit herstel vooralsnog niet gepaard ging 
met een duidelijke toeneming van de investe- 
ringsbereidheid bij de bedrijven, maar vooral ge
dragen werd door een gunstige ontwikkeUng van 
de uitvoer. Daar de invoer, mede door de geringe 
investeringsbereidheid, slechts in geringe mate 
toenam, kon een aanzienlijke verbetering van de 
betalingsbalans worden bereikt. Het overschot op 
de lopende rekening van de betalingsbalans op 
transactiebasis bedroeg volgens raming van het 
Centraal Planbureau in 1 9 7 2 / 2A00 mln. In 1971 
was er nog een tekort van ƒ  680 mln.

GUNSTIG

Een gunstig aspect van de economische ontwik
keling in 1972 vormde de toeneming van de 
arbeidsproduktiviteit, welke met circa 5,5% toe
nam tegen 4,5% in 1971. De onverwacht sterke 
stijging van de produktie per werkende in de 
industrie en de aardgaswinning heeft daartoe in 
niet geringe mate bijgedragen.
Mede hierdoor gaven de bedrijfswinsten een her
stel te zien. In dit verband dient overigens ook het 
voortgezette saneringsproces in het bedrijfsleven, 
onder meer tot uiting komend in bedrijfssluitin
gen en het afstoten van minder rendabele activi
teiten, in aanmerking te worden genomen. Daar
bij kan worden aangetekend dat de werkgele
genheid in de nijverheid ten opzichte van 1971 
met ruim 60.000 manjaren terugliep. Aangezien 
voorts de uitbreiding van het aantal arbeids

plaatsen in de dienstverlening zeer beperkt bleef, 
leidde zulks tot een verdere toeneming van de 
werkloosheid; de gemiddelde geregistreerde 
arbeidsreserve nam toe van 69.000 in 1971 tot
115.000 in 1972. In feite is deze stijging enigszins 
afgezwakt daar de totale beroepsbevolking ten 
opzichte van 1971 niet is toegenomen, onder an
dere als gevolg van een sterk verminderde migra
tie van buitenlandse arbeidskrachen en een ver
dere uitbreiding van het dagonderwijs.

RENTE-ONTWIKKELING

De rente-ontwikkeling op de geldmarkt werd ge
durende een groot deel van het jaar in overwe
gende mate bepaald door de aanhoudende valu- 
ta-onrust. Ondanks de op 18 december 1971 be
reikte internationale overeenstemming ten 
aanzien van de herziening van de officiële pari
teiten bleek namelijk reeds spoedig dat het ver
trouwen in de US $ daarmede nog niet afdoende 
was hersteld.
Vooral in het begin van maart vloeiden aanzien
lijke bedragen aan dollars ons land binnen. In sa
menhang daarmede daalde de gemiddelde rente 
voor driemaands kasgeldleningen aan de lagere 
overheid van gemiddeld 5,58% in december 1971 
tot 2,26% in april 1972. Hoewel daarna een lichte 
stijging optrad, leidde hernieuwde valuta-onrust, 
voortvloeiend uit de crisissituatie rond het pond 
sterling per medio juni, tot een nog verdere da
ling. In augustus was de gemiddelde rente voor 
driemaands kasgeldleningen aan de lagere over
heid 0,89%. De daarna optredende, seizoenma- 
tige verkrapping van de geldmarkt had een vrij 
aanzienlijke rentestijging tot gevolg, waardoor de 
onderhavige rentevoet in december een niveau 
van gemiddeld 4,63% bereikte.

INVLOEDEN BUITENLAND

Het sterk door buitenlandse invloeden bepaalde, 
onrustige beeld van de geldmarkt en de daarmee 
samenhangende liquiditeitsontwikkeling stelde 
het beleid van de monetaire autoriteiten op zware 
proef, zulks temeer omdat de kapitaalinvoer uit 
het buitenland, gezien de speculatieve aard daar
van, zich zelfs op korte termijn moeilijk liet voor
spellen. Om te voorkomen dat van het 
renteniveau hier te lande extra impulsen op de 
kapitaalinvoer zouden uitgaan, werden de of
ficiële tarieven van de centrale bank per 6 januari 
en 2 maart telkenmale over de gehele linie met 
‘/ 2% teruggebracht. De extreem ruime geldmarkt 
was aanleiding tot een verdere discontoverlaging 
met 1% per 8 september. Deze laatste verlaging 
werd, in verband met de inmiddels sterk veran

derde verhoudingen op de geldmarkt, op 6 no
vember reeds weer ongedaan gemaakt.
Gezien de beperkingen waaraan het discontobe- 
leid onder de heersende omstandigheden was on
derworpen, werden voor het financiële verkeer 
met het buitenland in 1972 verdere restricties 
ingevoerd, zulks in aanvulling op onder meer de 
reeds in 1971 getroffen maatregelen ter belem
mering van netto-aankopen van binnenlandse 
obligaties door niet-ingezetenen (het 0-circuit). 
Enige dagen na de discontoverlaging van 2 maart 
werd de algemene vergunning tot het aanhouden 
van guldensdeposito’s door niet-ingezetenen 
ingetrokken. Tevens werd bepaald dat op de in 
guldens luidende, direct Opvraagbare, tegoeden 
van nietingezetenen geen rente meer zou worden 
vergoed. Voorts werden per 17 juli maatregelen 
getroffen ten aanzien van de korte handelskre
dieten (leads and lags) in het betalingsverkeer 
met het buitenland. Niettemin zag De Neder- 
landsche Bank zich in september genoopt om, in 
aansluiting op de discontoverlaging in die 
maand, de aanzienlijke ruimte op de geldmarkt 
af te romen door middel van openmarkttransac- 
ties en de invoering van een kasreserve. Deze kas
reservering is in 1972 slechts korte tijd effectief 
geweest, als gevolg van de hiervoor reeds vermel
de veranderingen op de geldmarkt.
De aanzienlijke liquiditeitstoevoer uit het buiten
land droeg ertoe bij dat de expansie van de kre
dietverlening door het bankwezen beneden de, in 
het kader van de kredietrestrictie bepaalde, nor
men bleef. Mede gezien het gedaalde niveau van 
de investeringen werden de kredietbeperkende 
maatregelen in het begin van maart opgeschort 
en per 20 juli beëindigd.
De eveneens in maart opgeschorte restrictie inza
ke de korte kredietverlening aan de lagere over
heid werd op 26 april opgeheven. De beperking 
van de consumptieve kredietverlening bleef tot 6 
oktober gehandhaafd.
Vergeleken met de geldmarkt bleven de rente- 
fiuctuaties op de kapitaalmarkt beperkt. Het 
aanbod van kapitaalmiddelen nam vooral in het 
begin van het jaar een grote omvang aan door 
inhaal van de beleggingsachterstand bij geld- 
scheppende instellingen, fondsen en spaarban
ken, alsmede de opmerkelijke groei van spaarte
goeden. Daar stond evenwel een aanzienlijke 
consolidatie van de vlottende schuld van de lage
re overheid en een eveneens sterk toegenomen 
vraag van de particuliere sector tegenover.
Het niveau van de aandelenkoersen op de Am
sterdamse beurs gaf tot augustus 1972 een vrijwel 
ononderbroken stijging te zien, onder invloed van 
verbeterende conjuncturele vooruitzichten. De

zonder meer fraaie stijging van het koerspeil - het 
ANP/CBS algemeen indexcijfer (1963 =  100) 
steeg van 96,6 per begin januari tot 134,2 per 
medio augustus daaraanvolgend - werd met na
me bepaald door de lokale aandelen, waarvoor 
van Engelse zijde veel belangstelling aan de dag 
werd gelegd. De internationals gaven een relatief 
gering herstel te zien. Hoewel de ondertoon op de 
beurs in de laatste maanden van het jaar gunstig 
bleef, was er sprake van een zekere stabilisatie 
van het koersniveau. Voor de obligatiemarkt was 
van belang dat het O-circuit gedurende het gehe
le jaar bleef gehandhaafd. Overigens deed wel
licht ook de rente-ontwikkeling in ons land de 
belangstelling van niet-ingezetenen voor Neder
landse obligaties geleidelijk aan afnemen.

PRIJSSTUGING 
Reeds in de loop van het jaar zag het ernaar uit 
dan de prijsstijging in 1972 hoger zou zijn dan 
aanvankelijk was voorzien, terwijl er voorts 
aanwijzingen waren dat de inflatie zich, bij onge
wijzigd beleid, in 1973 in een onverminderd tem
po zou voortzetten.
Teneinde de inflatiespiraal te doorbreken hechtte 
de regering blijkens de miljoenenota 1973 grote 
betekenis aan de totstandkoming van een sociaal 
contract met als doel een matiging van lonen en 
prijzen, te bereiken door overleg met het geor
ganiseerde bedrijfsleven. Al spoedig bleken de 
aanvankelijke doelstellingen voor 1973, te weten 
een beperking van de loonsomstijging per werk
nemer tot 9% en een beperking van de stijging 
van het prijspeil van de particuliere consumptie 
tot 5%, niet haalbaar. De toch al moeizame 
onderhandelingen werden voorts nog doorkruist 
door het bekend worden van de zeer sterke prijs
stijging in de periode medio september tot medio 
oktober. In verband daarmede werd de eind 
oktober afgekondigde beschikking betreffende 
de plicht tot melding van prijsverhogingen, op 21 
november vervangen door een prijzenbeschikking 
met terugwerkende kracht tot 15 augustus. Het 
uiteindelijk per 6 .december ondertekende 
centraal akkoord zal overigens niet kunnen voor
komen dat de geldontwaarding in 1973 wederom 
een hoog niveau zal bereiken.

In de afgelopen Jaren is wel hed  dnldeiyk geble
ken dat binnenlandse maatregelen ter bestrUding 
van de inflatie slechts een b^erkte draagwydte 
hebben, zeker in een open economie als de onze. 
In wezen is het tevens een internationaal pro
bleem, zodat de oplossing mede op internationaal 
niveau moet worden gevonden. Daarby Is het van 
essentieel belang dat niets wordt nagelaten om te 
komen tot stabiele internationale monetaire ver- 
hondingen. Gevreesd moet echter wordm dat on
danks de recente wyzlgingen van een aantal wis
selkoersen de fundamentele problemen nog niet 
zijn opgelost

V .D .
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Houding fracties van KVP en ARP

bepaalde verloop kabinetsformatie
De houding, welke de Tweede-Kamerfracties van 
KVP en ARP zullen aannemen tegenover het 
door mr. J.A.W. Burger te formeren kabinet, 
heeft in de afgelopen anderhalve week wel heel 
erg haar stempel gedrukt op de kabinetsformatie. 
Het begon vorige week maandag 26 maart, toen 
de fractievoorzitters mr. FJIJJ. Andriessen 
(KVP) en mr. W . Aan^es (ARP) eerst spraken 
met mr. Burger alleen en later op de dag ook met 
drs. JJVI. den Uyl (PvdA), de premier van het door 
de formateur beoogde kabinet.
Dat gesprek werd niet bijgewoond door de chris- 
telijk-historische fractievoorzitter drs. A.D.W. 
Tilanus. Hij was oorspronkelijk wel uitgenodigd, 
maar zoals in het christelijk-historische weekblad 
„de Nederlander” van vorige week gemeld werd, 
zag drs. Tilanus af van het bijwonen ervan. ,Als 
niet op basis van gelijkwaardigheid gesproken 
kan worden over program en zetelverdeling, dan 
behoef ik het gesprek niet aanwezig te zijn” , 
aldus drs. Tilanus.

GEEN AANKNOPINGSPUNT

Na het gesprek van maandag 26 maart kwamen 
de kamerfracties van KVP en ARP in vergade
ring bijeen en het gevolg was het verzenden van 
de volgende brieven op woensdag 28 maart aan 
de formateur.
Mr. Andriessen deelde mee, dat hij met zijn frac
tie het resultaat besproken had van het gesprek 
van die maandag tussen mr. Burger, drs. den Uyl, 
mr. Aantjes en hemzelf.
„Dit gesprek” , aldus mr. Andriessen, „biedt geen 
aanknopingspunt voor het mijnerzijds nemen van 
enigerlei verantwoordelijkheid voor het tot stand 
komen van het door u beoogde kabinet. Noch de 
programformule, noch de verschafte informaties 
over programpunten omtrent de uitwerking 
waarvan wij zekerheid wensen respektievelijk 
vrijheid van handelen verlangen zonder dat de 
kabinetskwestie zou worden gesteld, maar even
zeer het ontbreken van de mogelijkheden voor 
een voldoende eigen inbreng van christen:demo- 
kratische ministers in het kabinetsprogram geven 
een basis voor het nemen van een zodanige ver
antwoordelijkheid .

Het spreekt derhalve vanzelf, dat ik, indien des
ondanks geestverwanten zouden worden uitge
nodigd in het beoogde kabinet zitting te nemen, 
deze zal ontraden op zo’n uitnodiging in te gaan.

Een eventueel tot stand gekomen kabinet-Den 
Uyl zal de Qvergrote meerderheid van mijn frak- 
tie zakelijk beoordelen, echter met inachtneming 
van de programmatische wensen welke wij heb
ben ingebracht en welke wij in een bijlage nog 
eens hebben geresumeerd. Op de genoemde pun
ten zullen wij in elk geval de beleidsvoornemens, 
zoals deze thans worden aangekendigd, niet 
kunnen volgen.”
Aldus mr. Andriessen

GEEN MEDEWERKING

Mr. Aantjes deelde in zijn brief aan de formateur 
mee, dat hij in zijn fractie besproken had de 
onderwerpen, welke maandag 26 maart ter 
sprake kwamen; de programformule, de positie 
van de christen-democratische bewindslieden, de 
mogelijkheden voor de constituerende vergade
ring en een aantal programpunten.
Daarna vervolgde de brief van mr. Aantjes:

„De anti-revolutionaire fractie is van oordeel dat 
de uitkomsten van dit overleg geen aanknopings
punten bieden verdere medewerking aan uw 
formatiewerkzaamheden te verlenen.

Voor ruime meerderheid van de fractie houdt dit 
tevens in dat het in onze brief van 23 februari jl. 
neergelegde standpunt ten aanzien van een even
tueel door u te vormen kabinet ook thans nog 
geldt.”

Ook mr. Aantjes verwees in de brief naar een 
bijlage. Deze bevatte de programpunten, welke 
de fractiesvoorzitters van KVP en ARP aan de 
orde stelden in het overleg met formateur Burger 
en drs. Den Uyl op maandag 26 maart. Die pun
ten worden elders in dit weekblad afgedrukt.

De anti-revolutionaire fractievoorzitter verwees 
in zijn brief van woensdag 28 maart naar het 
standpunt van zijn fractie, neergelegd in een brief 
van 23 februari. In die brief, een gezamenlijk 
schrijven van de drie christen-democratische 
fracties KVP, ARP en CHU stond ondermeer: 
„Wij aanvaarden geen politieke verantwoorde
lijkheid voor een progressief minderheidskabinet, 
dat niet voldoet aan de eisen van ga^ijkwaardig- 
heid wat betreft program en personele bezetting” . 
De drie fractievoorzitters Andriessen, Biesheuvel 
(die toen nog zijn premierschap combineerde met 
het kamerlidmaatschap) en Tilanus lieten mr. 
Burger tevens weten, dat zij het optreden van een 
zodanig kabinet niet zouden gedogen. Twee leden 
van de ARP-fractie onderschreven deze laatste 
conclusie op 23 februari niet. ,Zij hebben over
wegende bezwaren tegen het uitspreken van een 
definitief oordeel over een nog niet tot stand ge
komen kabinet” , aldus de brief.

mr. F. H. .1. J. Andriessen 
fractievoorzitter

ZEER TELEURGESTELD

Vrij kort na de publikatie van de beide brieven 
van mr. Andriessen en mr. Aantjes op die woens
dag de 28ste maart, kwamen de voorzitters van de 
drie progressieve fracties, drs. J.M. den Uyl 
(PvdA), dr. B. de Gaay Fortman (PPR) en mr. 
H.A.F.M.O. van Mierlo (D’66) met een verklaring, 
waarin zij meedeelden „zeer teleurgesteld te zijn 
door de standpuntbepaling van de fracties van 
ARP en KVP, dat zij niet langer willen mee
werken aan de formatie-Burger” .
Hun communiqué vervolgde;

„Dit temeer in het licht van de mededeling van de 
heer Andriessen, dat de christen-democraten niet

„Waarover spraken zij? ’. Deze vraag uit 
een bekend kinderversje is van toepassing 
op het gesprek, dat de fraetievoorzitters 
mr. Andriessen (KVP) en mr. Aantjes 
(ARP) vorige week maandag hadden met 
formatenr mr. Burger en drs. Den Uyl, de 
premier van het beoogde kabinet.
In overstaand overzieht wordt een ant
woord gegeven op die vraag. Aan de orde 
kwamen niet minder dan negentien pro
grampunten, die in drie categorien uiteen 
vielen;
—  punten waarvoor een kamermeerder
heid vereist is,
—  punten, waarover een afspraak wense
lijk is,
—  punten, waarover opheldering noodza
kelijk is.

De lijst is als volgt;

A. Punten welke vorm krijgen in wets
ontwerpen, waarvoor derhalve een Ka
mermeerderheid vereist is en waarbij de 
vraag gesteld werd o f aan verwerping al 
dan niet de kabinetskwestie zal worden 
verbonden. Ten aanzien van deze onder
werpen is onze opvatting:

1. Geen aantasting van de defensie-be- 
groting 1973.
Handhaven NAVO-lidmaatschap en 
defensie-inspanning voor 1974 en later 
conform paragraaf 16 Program op 
Hoofdzaken. Voorbehoud met betrek
king tot verlagingen in 1974 en volgen
de jaren;
Geen verplichting tot aanvullende 
dekking bij verwerping beleidsom
buigingen defensie.

2. Uitvoerig collegegelden volgens de 
door de Tweede Kamer aanvaarde wet.

3. Geen terugdraaien van huurhar- 
monisatie en huurliberalisatie.

4. Niet uitsluitend aanvaarden van de ge
bruikswaarde bij onteigening van 
grond.

5. Geen gekozen formateur.

6. Geen gefixeerde datum voor onaf
hankelijkheid Suriname en Antillen.

B. Beleidsonderwerpen ten aanzien
waarvan een afspraak wenselijk is omdat
zij tot een konflikt kunnen leiden met het
kabinet:

1. Abortus niet verdergaand legaliseren.

2. Ten aanzien van de zelfstandigen: 
voortzetting van uitvoering van de fis
cale oudedagsvoorziening; invoering 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(bij voorrang en binnen de norm van 
gemiddeld 0.75% per jaar en met her
waarderingen); en het integratiebeleid 
(staatssecretaris met deze opdracht).

meer in staat zijn een duidelijk alternatief te 
vormen. In die situatie ligt het voor de hand dat 
de bereidheid om een kabinet-Den Uyl zakelijk 
te beoordelen moet inhouden dat het enige kabi
net dat thans blijkbaar mogelijk is ook voldoende 
levensruimte wordt geboden. Nu de formatie zo
veel maanden heeft geduurd en de totstand
koming van zo’n kabinet toch echt urgent is, mag 
daarover geen onduidelijkheid blijven bestaan. 
De progressieve partijen waren en zijn bereid het 
door de heer Burger nagestreefde kabinet met 
ministers uit christen-democratische kring voor 
hun rekening te nemen.
De progressieve partijen wachten af welke con- 
klusies de formateur zal trekken uit de uitge
sproken bereidheid van de overgrote meerderheid

mr. W. Aantjes 
fractievoorzitter

3. Geen invoering van een nationale ge
zondheidszorg. Bezwaar tegen de uit
werking van het stelsel, zoals in Keer
punt.

4. Waarborgen voor het particulier ini
tiatief om in levensbeschouwelijke ver
scheidenheid werkzaam te zijn (onder
wijs, volksgezondheid, maatschappe
lijk werk, kinderbescherming)

5. Geen automatische koppeling van so
ciale uitkeringen aan de ontwikkeling 
van het wettelijk minimum-inkomen 
indien dit laatste anders dan volgens 
de loonindex wordt opgetrokken (ont
koppeling aanpassingsautomatismen 
indien dit inflatieversterkend werkt).

6. Handhaving drukverhouding directe - 
indirecte belastingen o.a. teneinde 
E.E.G. harmonisatie in de toekomst 
niet extra te bemoeilijken.

7. Geleidelijke vermindering stijgings- 
tempo van belastingdruk en beperking 
van de stijging van de sociale verzeke
ringspremies tot gemiddeld 0.75pro- 
cent per jaar voor de komende periode.

C. Overige punten waaromtrent ophelde
ring noodzakelijk is omdat strijdigheid 
met het voorgenomen kabinetsprogram 
aanwezig o f waarschijnlijk is:.

1. Ondernemingsrecht: publikatieplicht; 
parlementaire commissaris; handha
ving van huidige struktuür van de 
ondernemingsraad met uitbreiding 
van bevoegdheden.

2. Inkomensbeleid; bezwaar tegen het 
draaipunt ƒ  30.000,-—

3. Wijziging vermogensbelasting - suc
cessierecht resp. vermogenswinstbelas
ting niet dan na zorgvuldige studie ook 
ten aanzien van de billijkheidsgron- 
den; geen ongeclausuleerde verhoging 
van het maximum tarief inkomstenbe- 
lasting-loonbelasting.

4. Bedenkingen tegen bevolkingspolitiek 
in Keerpunt ’72.

5. Ontwikkelingshulp; handhaven begro
ting 1973; vergelijking program chris
ten-democratische partijen en Keer
punt.

6. Voortzetting buitenlands beleid ook in 
bondgenootschappelijk verband.

Tot zover de negentien programpunten, 
waarnaar de fractievoorzitters Andriessen 
en Aantjes verwezen in hun brief d.d. 28 
maart en waarover het antwoordschrijven 
van mr. Burger d.d. 30 maart handelde.

H.L.

J

van de KVP en een minderheid van de AR-frak- 
tie om zich tegenover een kabinet-Den Uyl 
zakelijk op te stellen.”
Aldus drs. Den Uyl, dr. De Gaay Fortman en mr. 
van Mierlo.
Donderdag 29 maart togen de fractievoorzitters 
van PvdA, PPR en D’66 naar mr. Burger en zij 
hadden een onderhoud van vier en een half uur. 
Na afloop werd meegedeeld, dat het drietal ver
klaard had bereid te zijn tot de vorming van een 
progressief kabinet, ook indien uit de kring van 
KVP geen bewindslieden beschikbaar zijn. Mr. 
Burger maakte tijdens het gesprek zijn voor
nemen kenbaar om zich alsnog tot mr. Andries
sen te zullen wenden alvorens zijn formatiewerk
zaamheden voort te zetten.

Uit die bereidverklaring van de formateur vloeide 
de volgende brief voort van mr. Burger aan mr. 
Andriessen (van welke brief een afschrift gezon
den werd aan mr. Aantjes).

BEGINSEL

„In Uw brief van 28 dezer doet U mij weten, dat 
een kabinet-den Uyl door de overgrote meerder
heid van Uw fractie zakelijk zal worden be
oordeeld. Daarmede is in beginsel de mogelijk
heid tot de vorminp van dit kabinet gegeven. Ik 
zeg U daarvoor dank.

U zult daarbij - zo schrijft U - de geresumeerde 
programmatische wensen in acht nemen. Het 
spreekt mijns inziens van zelf, dat het kabinet 
daarmede, bij ieder desbetreffend voorstel, in bij
zondere mate rekening zal houden, als zijnde een 
belangrijke voorwaarde tot succes.

De kans, dat zulks op de juiste wijze geschiedt 
zou worden vergroot, indien een aantal christen- - 
democratische bewindslieden aan het kabinet 
zouden deelnemen. Ik ben daarvan, trouwens ook 
om andere redenen, een voorstander. De stabili
teit, die Nederland zozeer behoeft, zou er door 
worden bevorderd, alsmede het noodzakelijke 
contact met en tussen de fracties. Iedere anders 
luidende opvatting van uw fractie dien ik 
uiteraard te respecteren. Maar het betrokken be
lang is naar mijn opvatting zo groot, dat ik 
eventuele misverstanden zoveel mogelijk wil 
uitsluiten.

Ik zie namelijk niet, dit met betrekking tot de ca
tegorie A van Uw programpuntenlijst, wat een 
toekomstige premier meer aan zekerheid zou 
kunnen geven - al was het alleen al uit 
staatsreehtelijke overwegingen - dan zijn voor
nemen kenbaar te maken uiterst gereserveerd te 
zullen optreden terzake van het eventueel stellen 
van de kabinetskwestie. Hem op zijn woord 
nemende- en daar mag hij toch aanspraak op 
maken - met als extra waarborg de deelneming 
van Uw geestverwanten in het kabinet, vraag ik 
mij af o f daarmede niet het maximum verstrekt is 
wat in redelijkheid gevergd kan worden.

Terzake van Uw categorie B kan de vraag rijzen 
in welke mate voor een extra-parlementaire for
matie afspraken vooraf, geëigend zijn. Ware het 
niet juister die taak over te laten aan de constitu
erende vergadering of een daarmede vergelijk
bare voorafgaande bespreking der aangezochte 
bewindslieden? In het licht van mijn conclusies 
d.d. 19 februari 1973 moet ik namelijk een be
vredigend arrangement wel waarschijnlijk 
achten.

Uit Uw categorie C blijkt, dat het voorshands niet 
gelukt is voldoende opheldering te verschaffen, al 
zult U stellig willen beamen dat zulks ernstig is 
gepoogd. Daarom lijkt het mij in dit stadium 
beter, daarop niet nader in te gaan. Wel vraag ik 
mij af o f het belang van het overgrote deel der 
programpunten, waaromtrent wel overeenstem
ming bestaat zonder dat daartoe opheldering no
dig was, niet al te zeer op de achtergrond is ge
raakt. Daarbij komt, dat nauwelijks ooit een 
kabinet strandt op punten, die voorzien zijn, zo
als het tot en met geprogrammeerde parle
mentaire Kabinet-Biesheuvel nog eens heeft be
wezen.

Ook begrijp ik niet goed, noch naar zetels, noch 
naar eigen inbreng, hoe de positie van de 
christendemocratische ministers zozeer als onbe
vredigend kan worden ervaren. Wat de zeters be
treft, sprak ik met U over de noodzakelijke aan
wezigheid in de sociaaleconomische sector; 
sprekend over Financiën en Economische Zaken 
gaf U blijkt van voorkeur voor het laatste; daar 
heb ik mij dan ook op gericht. Voorts staat 
Justitie goeddeels buiten twijfel. Vervolgens heb 
ik met U gesproken over Defensie. Landbouw 
was als K.V.P.-post serieus in bespreking..

Uit deze karakterisering van de gedachten
wisseling kan niet anders wórden afgeleid dan 
dat de christen-democratische bewindslieden - en 
daarbij mogen ook Sociale Zaken en Binenlandse 
Zaken genoemd worden - tenminste volwaardig 
in de formatie worden betrokken. Ik geef toe deze 
gedachtenwisseling droeg een voorlopig karakter, 
ze is toch illustratief. Definitieve vaststellingen
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CNV-voorzitter Lanser en het Evangelie
In de „Nederlander”  van 9 maart 
no. 10 staat een vraaggesprek op
genomen met de heer J. Lanser, 
voorzitter van het CNV over het 
onderwerp: inkomensverdeling. 
Hierop reageert de heer A. Kolde- 
wijn uit Hengelo, lid van de CHU.

Evenals zijn collegae van de beide andere 
vakcentrales laat ook de heer Lanser zich 
spannen voor dit karretje, maar omdat de 
CNV ,,christelijk”  is, heeft hij zich in 
het interview beijverd aan te tonen, dat 
het Evangelie ons dit gebiedt. Om dit aan 
te tonen gebruikt de heer Lanser vijf 
maal het woord ,,gerechtigheid”  en drie
maal het woord ,,naastenliefde” .
Hij laat echter zorgvuldig na ons te ver
klappen op welke pagina van het Evangelie 
de inkomensverdeling dan wel behandeld 
wordt. Maar waarom zou men ook maar 
proberen concreet te worden, zolang men 
nog zo heerlijk demagogisch kan oreren, 
zich badende in gemeenplaatsen en niets 
bewijzende.
Laten we eerst de uitlatingen uit het 
interview eens kritisch bekijken, dan zien 
hoe de zaken er werkelijk voorstaan en 
vervolgens wat een- ,,christelijke”  vak
bond die een eigen verantwoordelijkheid 
draagt en niet als meelopertje achter de 
marxisten aansjouwt dan wel zou moeten 
doen.

Het is geen probleem voor de heer Lan
ser, dat er een inkomensbeleid moet ko
men, want ,,het evangelie geeft wel aan
wijzingen om tot een meer rechtvaardige 
inkomensverdeling te komen” . Hier kan 
ik slechts vragen: Waar? en het antwoord 
is bij voorbaat: nergens! Althans niet in 
de exemplaren van het Evangelie, die ik 
bezit.
Dat de zaak niet zo eenvoudig ligt als 
hij ons met zijn boude uitspraak wil doen 
geloven, heeft de heer Lanser overigens 
zelf ook reeds ontdekt, want hij zegt 
verderop dat het ,,moeilijk te zeggen is 
wat dan wel rechtvaardig is ” . Het spijt 
mij voor de heer Lanser, maar het 
Evangelie laat zich over wat rechtvaardig 
en onrechtvaardig is bijzonder duidelijk 
uit, maar daarin ben ik dan ook geen 
hoofdstuk ,,inkomensverdeling”  tegenge
komen.
Maar de oplossing blijkt dan gevonden 
te kunnen worden in een ,,meer aanvaard
bare”  verdeling van het inkomen: gezwe
gen wordt dan over de vraag voor wie de 
verdeling dan aanvaardbaar moet zijn, 
voor het Evangelie? voor het CNV? voor 
de mensen met de hogere inkomens? ik 
kan het niet vinden.
Maar een ding heb ik dan wel gevonden 
- iets verderop - ,,als christen moet je 
hard werken voor de verbetering van de

positie van de laagbetaalden” . Nu dat heb 
ik dan ook al jaren gedaan. Van elke 
gulden, die ik méér verdien gaat er 69 
cent naar allerlei potten voor laagbetaal
den!

INKOMENSVERSCHILLEN

Verderop in het interview begint de mist 
gelukkig wat op te trekken:
Er mogen dan wel inkomensverschillen 
zijn op grond van: inspanning, toewijding, 
bezwarende omstandigheden (wat zijn dat?) 
langer werken, grote verantwoordelijk
heid, met de ontplooiing van de voor de 
mens samenhangende behoeften; maar niet 
wegens: afkomst, traditie, economische 
machtspositie, relaties, natuurlijke aan
leg of begaafdheid.
Met de eerste categorie kan men over 
het algemeen wel instemmen. Wat het 
tweede rijtje betreft, valt het op, dat dit 
aan een quiz doet denken. Men zou de 
vraag kunnen stellen: welke woorden be
horen in dit rijtje niet thuis? Antwoord: 
afkomst, traditie, natuurlijke aanleg en 
begaafdheid.
De heer Lanser weet even goed als ik, 
dat geen enkele ondernemer zijn personeel 
op grond van deze hoedanigheden een 
hoog inkomen zal uitbetalen. Het noemen 
van deze woorden is een verbluffend 
staaltje van demagogie. Deze eigenschap
pen op zich zijn nooit of te nimmer be
palend voor het inkomen en zijn er alleen 
bijgesleept om het gewenste effect te 
bereiken. Maar wat in de eerste kategorie 
ontbreekt als grond voor wél een hoog 
inkomen is de vakbekwaamheid. Het^is 
toch wel typerend voor de afgang van onze 
vakverbonden, dat de voorzitter van een 
der grote vakcentrales niet eens op het 
denkbeeld komt, dat vakbekwaamheid naast 
verantwoordelijkheid en belangrijkheid 
van de functie de allergrootste factor is 
voor de bepaling van de hoogte van het 
inkomen.
En om een grote vakbekwaamheid te be
reiken zul je inderdaad aanleg en begaafd
heid moeten hebben, die dan niet op 
zichzelf worden gehonoreerd maar - ik 
hoop dat ik mij voldoende duidelijk heb 
uitgedrukt - als voorwaarde voor het 
kunnen bereiken van de hierboven ge
noemde hoedanigheden.

Natuurlijk wordt dan ook de vorming 
er weer bij gesleept met het bekende 
stokpaardje van de gelijkheid (gelijke 
kansen voor iedereen en gelijke start). 
Wanneer we uit het voorgaande reeds het 
vermoeden hadden gekregen, dat de heer 
Lanser een soort eigen evangelie han
teerde, dan is dat vermoeden nu hier wel 
bevestigd. Nergens leert het evangelie 
ons de gelijkheid. In tegendeel ik beveel

Vervolg van pag. 4
echter kunnen eenvoudig niet plaats vinden - dat 
moet U van mij aannemen! - dan nadat een aan
vaardbaar schema nagenoeg geheel uitvoerbaar 
blijkt;een aangelegenheid, die zich overigens niet 
buiten U om voltrekt.

Wat de eigen inbreng betreft, die is open. Mijn, 
naar ik dacht plausibele opstelling, is geweest, 
dat de christen-democratische bewindslieden 
zich - met behoud van eigen inbreng - bewust 
dienen te zijn van de aard, het karakter en de 
programmatische uitgangspunten van het 
kabinet, waartoe zij besluiten toe te treden. En 
wat die uitgangspunten betreft, dacht ik, dat mij 
geen gebrek aan pragmatische soepelheid kan 
worden verweten, althans heb ik mij daartoe in 
lange stukken, waarop ik weinig critiek heb ge
hoord, beijverd. Er is dan ook geen sprake van 
automatisch slikken met huid en haar, voor nie
mand! Het college zal zijn eigen weg hebben te 
zoeken; mijnerzijds kan ik daartoe slechts de 
bouwstenen aandragen. Maar het is duidelijk, dat 
de aanwezigheid van Uw geestverwanten daarbij 
van groot belang is - ook voor Uw doeleinden.

Of dat belang zo hoog moet worden aangeslagen 
dat K.V.P.-leden al dan niet uit Uw fractie - 
zouden dienen deel te nemen, mag noch vermag 
ik te beoordelen. Wel betwijfel ik o f de toege
zegde zakenlijke benadering recht wordt gedaan, 
indien de extra-parlementaire deelneming van
K.V.P.-gegadigden bij voorbaat wordt uitge
sloten. Mij lijkt de vrije keuze van de be
trokkenen, zonder welke diskwalificatie ook, 
daarin meer te passen.

U zult mij ten goede willen houden, dat ik er be
hoefte aan heb gehad, vanuit mijn opvatting van 
wat ’s lands belang nu vergt, alvorens mijn 
formatiewerkzaamheden te vervolgen, het boven
staande alsnog onder Uw aandacht te brengen.” 
Tot zover de brief van vorige week vrijdag van mr. 
Burger aan mr. Andriessen. (De aanduidingen 
categorie A, categorie B en categorie C in deze 
brief slaan op de punten van de bijlage, welke de 
beide fractievoorzitters aan mr. Burger zonden en 
elders in dit weekblad is afgedrukt.)

NIET TERUGGENOMEN

Er was voor mr. Andriessen na het bestuderen 
van de brief geen aanleiding om terug te komen 
op zijn eerder genomen standpunt. Hij liet weten 
dat hij geestverwanten zou blijven ontraden toe te 
treden tot een kabinet - den Uyl.
Mr. Andriessen zou op een persconferentie, vrij
dagavond 30 maart gehouden, niet te kunnen in
zien dat hij ten aanzien van program en be
manning van het kabinet geen oordeel zou mogen 
hebben, geen inspraak zou mogen verkrijgen of 
geen afspraak mag maken. Hij bestreed daarmee 
de opvatting van mr. Burger dat toetreding van 
KVP-ministers tot het kabinet - den Uyl een vrije 
keuze zou zijn. „Merkwaardig dat alsmaar ge
praat wordt over toetreding van KVP-ministers, 
maar dat de KVP aan het einde van de rit niets 
meer te zeggen mag hebben”, aldus mr. 
Andriessen.

NADER BERAAD

Het gevolg van het afwijzende standpunt van 
KVP en ARP was, dat formateur mr. Burger zich 
aan het begin van deze week genoodzaakt zag tot 
nader beraad. Eerst ontving hij nog drs. J. 
Boersma. de anti-revolutionaire minister van 
sociale zaken en prof. dr. W.F. de Gaay Fortman, 
voorzitter van de Eerste-Kamerfractie van de 
ARP, die in een vroeg stadium van de formatie- 
Burger gezegd hadden in principe bereid te zijn 
toe te treden tot het door mr. Burger te formeren 
kabinet.
Het beraad van de formateur ging over drie 
mogelijkheden: een kabinet met progressieven en 
alleen die confessionelen, die tot dusverre hun 
bereidheid tot toetreding toonden, een progres
sief-confessioneel kabinet met de verhouding 
10/6, waarbij dan niet-partijgebonden 
confessionelen worden aangetrokken, en een 
puur progressief kabinet.
Bij het verschijnen van dit nummer van het week
blad zal ongetwijfeld bekend zijn, waartoe het 
beraad geleid heeft.

H. Lokkerbol.

de heer Lanser lezing van bijv. 1 Co- 
rinthe 12 aan. Overigens is er waarschijn
lijk geen land ter wereld, waar voor een 
ieder die daartoe de aanleg en de be
kwaamheid bezit zoveel mogelijkheden 
zijn weggelegd als in ons land. Op elk 
gebied van ons maatschappelijk leven 
treft men bekwame lieden aan, die van 
zeer eenvoudige afkomst zijn. En reeds 
thans dreigt - als resultaat van het 
gedram der vakbonden - een academisch 
proletariaat te ontstaan met alle frustra
ties en misstanden, die daarvan het gevolg 
zijn. Het te doen voorkomen alsof de toe
gankelijkheid van het onderwijs voor be
gaafde jongelui, van welke rang of stand 
ook onvoldoende zou zijn, is een mis
kenning van de werkelijkheid in ons land, 
die wederom met het woord demagogie 
moet worden betiteld.

WELK SYSTEEM?

Met de opmerkingen ,,een zeker genot- 
inkomen is te accepteren”  maar ,,het 
kweken van een groot vermogen uit in
komen is niet noodzakelijk”  toont de heer 
Lanser aan, dat hij de grondpilaren van 
onze vrije economie wenst te ondergra
ven. Het is in de eerste plaats niet zo, 
dat alleen de hoogst of hoger betaalden 
over een ,,genot inkomen”  (wat dat dan 
ook moge zijn) beschikken. Wie maken 
de wegen onveilig met hun peperdure 
bromfietsen? Wie gaven rond de jaar
wisseling 25 miljoen gulden uit aan vuur
werk? Wie gebruiken de meeste dranken 
en rookartikelen? Beslist niet en zeker 
niet alleen zij, die de hoge of hoogste 
inkomens genieten, maar de grote massa 
van onze bevolking.
Maar die hoge inkomengenieters zorgen 
wel voor twee heel belangrijke dingen: 
de vorming van het broodnodige kapitaal 
dat - belegd in gebouwen en industrieën, 
havenwerken, wegen en bruggen - die 
enorme welvaart waarin we allen delen, 
in stand houdt en vermeerdert en de 
enorme bedragen aan belastingen, die de 
overheidsuitgaven mogelijk maken, die de 
heer Lanser zeker node zal willen mis-

Tegen het einde van zijn betoog wijst 
de heer Lanser er nogmaals op, dat het 
vraagstuk van het verdelen van inkomens 
niet slechts een materiële zaak maar voor 
een christen ook een religieuze aange
legenheid is.
Andermaal vraag ik: waar staat dit? 
En het antwoord is: nergens. Integendeel! 
Wanneer de heer Lanser het Evangelie 
goed gelezen heeft, dan moet hij in 
Mattheüs 25 en in Lucas 19 de gelijkenis 
tegengekomen zijn van de drie dienaars, 
die geld van hun heer ter behering in 
ontvangst namen, toen deze op reis ging. 
Geen sprake van een gelijke start, de 
één kreeg vijf, de tweede twee en de 
derde één goudstuk, ,,ieder naar zijn 
capaciteiten” , staat er dan bij (volgens 
het verhaal in de bijbel).
Toen de heer terug kwam had de eerste 
er vijf bijverdiend, en de tweede twee en 
zij werden geprezen, maar de derde had 
met zijn éne goudstuk niets uitgevoerd 
en hij werd gestraft; het goudstuk werd 
hem afgenomen en niet gegeven aan 
degene, die het minste had, maar aan 
degene, die er reeds 10 had! En dan volgt 
de uitspraak - uit de mond van Chris
tus: ,,Want iedereen, die erbij verdiend 
heeft, krijgt nog meer en heeft het rijk. 
Maar wie er niets bijverdiend heeft, 
hem zal het weinige dat hij had nog 
afgenomen worden” .
In Lucas wordt het verhaal iets anders 
verteld, daar begint ieder met één goud
stuk (dus wel een gelijke start) maar 
de les is weer hetzelfde: ,,Wie heeft 
die zal gegeven worden en wie niet heeft, 
van hem zal genomen worden, ook wat 
hij heeft” .

GEEN MISBRUIK VAN EVANGELIE

Wij moeten uitermate voorzichtig zijn, 
wanneer wij menen het Evangelie voor 
ons politieke karretje te kunnen spannen! 
Nergens maar dan ook nergens predikt 
het Evangelie de gelijkheid, wel gelijk
waardigheid, maar dat is heel wat anders. 
Gelijkheid is een uitvinding van de Pro- 
klamatie der mensenrechten op 26 augus
tus 1789 aan de vooravond van de grote 
Franse Revolutie (1789 - 1792). Maar de 
lieden, die hierbij de toon aangaven, had
den aan het Evangelie geen boodschap.

De boodschap, die de vakbonden (ook 
het CNV) ons in deze tijd brengen willen, 
is dan ook niet de boodschap van het 
Evangelie der liefde, zoals- ons dat uit 
de Bijbel bekend is, maar van het Evan
gelie der haat.

De achtergrond van het streven de hoger 
betaalden in hun verworven rechten op 
inkomen en bezit aan te tasten is niet

gebaseerd op gevoelens van naastenliefde 
en rechtvaardigheid - zoals de heer Lan
ser ons verkeerdelijk wil doen geloven - 
maar op gevoelens van afgunst en haat.

Niet alleen machtbegeerte kenmerkt het 
socialisme, maar ook afgunst en haat 
dienen als in het o.oglopende kenmerken 
te worden beschouwd.
Of het nu nationaal-socialisme (wat heb
ben we daar een plezier aan beleefd!) 
of marxistisch socialisme of leninistisch 
socialisme of stalinistisch socialisme is, 
men ziet steeds weer de afgunst op hen, 
die meer bereikt hebben, die meer capa
citeiten hebben en die misschien over een 
beter uitgangspunt konden beschikken als 
de voornaamste drijfveer voor hun denken 
en handelen.
Een compromis tussen het evangelie van 
de afgunst en het Evangelie van de liefde 
is voor mij ondenkbaar.

En in een eerder artikel in dit blad onder 
de titel ,,Tweeërlei realisme”  schreef ik
o.a.

,,Maar het is wel kwalijk te nemen, wan
neer zich met het predikaat ,,christe
lijk”  tooiende leiders hun volgelingen 
niets anders te bieden hebben dan een 
naakt materialisme, gevoed door hebzucht. 
In zo ’n geval wordt het begrip ,,christe
lijk”  uitgehold tot een zinloos etiket” .

En zo staan de zaken er thans voor. 
Helaas!

MAAR WAT DAN WEL?

Geen beroven van elkaar, al of niet met 
een vroom smoesje. En werkelijke armoe 
bestaat er in Nederland niet. Ja, ik durf 
te beweren, dat het een godgeklaagd schan
daal is, dat men in een land zó welvarend 
als Nederland, waar iedereen (behalve 
de stumpers, die er door de acties der 
vakbonden echt niet beter van worden) 
in een weelde leeft, waar Surinamers, 
Marokkanen, Zuid-Italianen, Spanjaarden
e.d. van staat te watertanden, nog van 
,,laagbetaalden”  durft te spreken. Laat 
men met het schaamrood op de kaken 
rondkijken naar de ontwikkelingslanden, 
waar inderdaad ,,laagbetaalden”  zijn. Bij 
miljoenen.

De enorme welvaart, die wij kennen (de 
fabriek, waar ik werk heeft 3 parkeer
plaatsen, die dagelijks volstaan!) is alleen 
te danken aan de ijver en toewijding van 
ons allen van hoog tot laag, aan de be
kwame leiders van onze ondernemingen 
aan de spaarzaamheid, waardoor we de 
kapitalen konden vormen nodig om deze 
welvaart om te bouwen. Laten we daar 
- als evangelische christenen - dankbaar 
voor zijn en vooral er voor waken, dat 
dit uitstekende systeem niet stelselmatig 
wordt ondergraven en omvergeworpen. 
We behoeven slechts om ons heen te zien 
naar marxistisch geregeerde landen om 
te voorspellen wat dan onze toekomst 
zal zijn.

Vervolg op pag. 6

Reactie van
vice-voorzitter
ARP

Dr. D.Th. Kuiper, vice-voorzitter van de 
ARP, heeft in het anti-revolutionaire 
weekblad .J^ederlandse gedachten” 
/,A R -post” als volgt gereageerd op de be
slissing van de christelijkhistorlsche 
Tweede-Kamerfractie niet met kabinets
formateur mr. J.A.W. Burger te gaan pra
ten.
Hij schreef: ’
„De betreurenswaardige divergentie tus
sen KVP-ARP enerzijds en CHU ander
zijds in de laatste fase van de kabinetsfor
matie-Burger kan de vraag doen rijzen of 
daarmee de besluitvorming op 19 mei niet 
op beslissende wijze is doorkruist, zelfs 
Ónmogelijk gemaakt. Ik wil hier als mijn 
persoonlijke mening geven dat een goede 
besluitvorming in de richting van ver
sterkte eenheid der drie christendemocra
tische partijen op 19 mei nu des te nood
zakelijker is. Willen wij dergelijke diver
genties in de toekomst beter voorkomen 
en beheersen dan is juist een grotere 
eenheid en samenwerking noodzakelijk” .

Aldus de vice-voorzitter van de ARP.
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Niet met acties om zijn volgelingen mede
burgers te doen beroven dient de heer 
Lanser hen, maar met een actie hen aan 
te sporen mede eigenaar te worden van 
de productie-middelen van ons land op 
de volledig legale wijze van aandelen- 
verwerving.
Iedereen kan met weinig geld reeds be
zitter worden van een aandeel in een 
beleggingsmaatschappij en daarmede hel 
veel begeerde predikaat kapitalist ver
werven.

In Amerika, dat ons ook op dit terrein 
vóór is, is dit reeds het geval. Daar zijn 
zeer vele gewone werknemers aandeel
houders in hun eigen of andere onder
neming en zijn daardoor geïnteresseerd 
in het wel en wee van die onderneming. 
Daar scheldt men niet, wanneer er door 
zo ’n onderneming meer winst gemaakt 
is, maar men verheugt zich erover, want 
men deelt er in mee.

Onze vakbonden zijn, door hun mentale 
instelling de meest reactionaire elemen
ten in onze samenleving, die een derge
lijke natuurlijke ontwikkeling tegenhouden. 
In het begin dezer eeuw waren hun acties 
gerechtvaardigd; want toen was het lot 
der arbeiders inderdaad onrechtvaardig. 
Maar die tijd ligt ver achter ons. Het 
aandeel ,,loon”  in de uitgaven van een 
onderneming is zo hoog, dat er thans 
geen sprake meer is van een achterstel
ling en geen reden meer voor klasse- 
strijd. Wij allen van hoog tot laag zijn 
alleen gebaat bij een harmonieuze verdere 
ontwikkeling op de weg, die de laatste 
jaren gevolgd is. Dit wil zeggen, een 
verstandig overleg van verantwoordelijke 
mensen en een verstandige besteding van 
ons geld. En hier ligt tevens een taak 
voor de heer Lanser: zijn leden en ook 
de niet-leden te leren hoe hun geld te 
besteden, niet als verwende kinderen, die 
alles willen hebben, wat ze zien of wat 
een ander heeft, maar als werkelijk vol
wassenen. En dan zal er reden zijn tot 
dankbaarheid, vooral wanneer ze zien 
naar de werkelijk ,,laagbetaalden”  in 
Afrika en Azië. En laten we dan, in 
plaats van steeds méér te vragen voor 
ons zelf, eens wat geven voor die ande
ren, die het werkelijk nodig hebben. Dat 
is evangelisch. ,,En uw Vader, die ziet 
wat verborgen is, zal u belonen”  

(Mattheüs 6:18).

13 maart 1973. 

Hengelo, A. Koldewijn.

In memoriam  

Zwier

Groothuismink
Door het vrij plotselinge overlijden van 
onze Unievriend Groothuismink werd de 
kiesvereniging Hardenberg wederom 
zwaar getroffen.
Binnen het tijdsbestek van amper een jaar 
verloor de C.H.-Raadsfractie in die ge
meente 3 bekwame leden. In juni overleed 
wethouder Valkman, in november raads
lid Muller en op 17 maart j.1. de fractie
voorzitter Z. Groothuismink.
Groot is het medeleven met Mevrouw 
Groothuismink en de familie. Groot is de 
verslagenheid ter plaatse.
Hij stond met zijn 59 jaren nog geheel ir 
het volle leven en presteerde enorm veel 
Hij was leraar aan de Chr. Middelbare 
Landbouwschool, maar vervulde naast 
zijn dagtaak zoveel funkties, dat gezegd 
kan worden, dat hij zich geheel gaf in 
dienst van Kerk en Maatschappij. Groot
huismink vergde veel van anderen, maar 
spaarde zichzelf allerminst.
Zijn devies was: Dienen en werken. Geen 
wonder, dat tijdens de rouwdienst de Ned. 
Herv. Kerk te Heemse tot de laatste plaats 
toe bezet was. Ontroerd zongen wij zijn 
lievelingsgezang:
Wie naar den Goeden God laat zorgen en 
op Hem hoopt in ’t bangst gevaar, is hij 
Hem veilig en geborgen, dient redt Hij 
Godd’lijk wonderbaar,: Wie op den hogen 
God vertrouwt, heeft zeker op geen zand 
gebouwd.
Zo was het echt. Groothuismink bouwde 
niet op zand. Groot was zijn Godsver
trouwen. Hoewel hij gewoonlijk met zijn 
geloof niet te koop liep, kon hij heftig 
worden, zodra er getornd werd aan de 
betekenis van de christelijke partij
vorming. Jarenlang leidde hij als voor
zitter de grote Statenkring Ommen op 
voortreffelijke wijze. De Unie is hem veel 
dank verschuldigd en wij kunnen dat het 
beste doen door in zijn geest het werk 
voort te zetten. God trooste bovenal zijn 
vrouw en kinderen, nu zij zonder de hulp 
en steun van hun geliefde man en vadei 
verder moeten op de levensweg.

H. Wisselink

Zwaarste
belastingdruk

in Nederland
De Nederlanders hebben de zwaarste belasting- 
dmk van de zes ,/inde” landen van de Enropese 
gemeenschap. Aldus het blad „Europa van mor
gen”, een uitgave van de Enropese voorlichtings
dienst te Den Haag in een commentaar op de 
pnblikatie van de beiastingstatistieken van West- 
Duitsiand, Frankrijk, Italië, Nederiand, Belgie en 
Luxemburg.
Er zijn in deze zes Europese landen zeer vele ver
schillende vormen van belastingen. Zij vertragen 
de tot standkoming van de Europese eco
nomische en monetaire unie en benadelen de 
concurrentie.
„De harmonisatie van de belastingen gaat 
evenwel niet van de ene dag op de andere. De lei
ders van de industrie en dienstverlenende onder
nemingen kunnen hun taak in de moderne maat
schappij alleen maar verrichten als de belasting
wetgeving heel geleidelijk wordt herzien en ge
harmoniseerd tussen de landen van de Europese 
gemeenschappen” , aldus „Europa van Morgen”.

VELE SOORTEN

Duitsland kent 54 belastingsoorten, waaronder, 
de bedrijfsbelasting valt, die in alle andere part- 
nerlanden behalve Luxemburg, onbekend is. 
Frankrijk heeft 71 verschillende soorten, maar 
Italië spant de kroon met 81 soorten belastingen, 
waaronder bijvoorbeeld een speciale belasting op 
espressomachines.
Nederlanders, Belgen en Luxemburgers zijn nog 
bescheiden in-vergelijking met de anderen: zij 
kennen respectievelijk 35, 34 en 33 soorten.
De progressie in de inkomstenbelasting heeft in 
alle lidstaten tot gevolg, dat de grotere welstand 
aanzienlijk meer geld in het laadje van de minis
ter van financiën brengt. De vicieuze cirkel tussen 
prijsstijgingen en hogere inkomsten leidt door de 
progressie ook tot hogere belastingontvangsten. 
De staat verdient aan de inflatie. Dit blijkt uit de 
beiastingstatistieken van de 6 EG-landen en de

uiteenlopende ontwikkeling bij de prijsstijgingen 
en de verhoging van de levensstandaard. In 1965 
was het aandeel van de belastingopbrengsten in 
Duitsland in het bruto binnenlands produkt te
gen marktprijzen 23 procent en steeg tot 23,8 
procent in 1971. In dezelfde periode liep in 
Frankrijk het aandeel van de belastingen terug 
van 22,7 procent tot 20,9 procent. In Italië wissel
de het aandeel maar weinig: het varieerde van 
18,8 procent tot 18,6 procent. In Nederland daar
entegen zijn de belastingen aanzienlijk stegen, 
namelijk van 23,7 procent in 1965 tot 26,7 pro
cent in 1971. De Nederlanders hebben de zwaars
te belastingdruk. Ook de Belgen hebben stevig 
aan de belastingschroef gedraaid: de belastingen 
stegen van 21,1 procent tot 24,9 procent. In 
Luxemburg waren de veranderingen van prijzen, 
inkomsten en belastingen het geringst. In 1965 
bedroeg de belastingopbrengst 22 procent en in 
1971 evenveel.

VERDELING

De verdeling van de belastingontvangsten tussen 
staat en gemeenten vertoont ook grote verschil- 

T e n ,.^  voortkomen uit eeuwenoude tradities. In 
DuiSlahd hebben de Bond en de Lander samen 
een aandeel van 88 procent in de totale belasting
opbrengst. De lagere publiekrechtelij^e lichamen 
hebben rechtstreeks een aandeel van 1171 pro
cent. Voor hun taken ontvangen zij bovendien 
nog gelden van de centrale overheid. In Frankrijk 
is 9,8 procent bestemd voor steden en gemeenten. 
In Italië hebben de lokale bestuurders een groter 
aandeel, namelijk 14,1 procent. In Nederland be
schikken de gemeenten slechts over 2,4 procent 
en in België over 6,4 procent. De burgemeesters 
in Luxemburg beschikken over het grootste 
aandeel: 18,1 procent van de totale opbrengst 
komt hen rechtstreeks ter beschikking.

H.L.

Bedenkelijke ontwikkelingen aan de Universiteiten

Het wordt steeds duidelijker dat universitaire do
centen het risico lopen beknot te worden in hun 
vrijheid om het onderwijs naar inhoud zo te ge
ven, als zij menen dat het verantwoord is.
Het verschijnsel openbaart zich op verschillende 
wijze. Zeer bekend is de affaire Daudt aan de 
Amsterdamse gemeente-nniversiteit. Deze zaak 
laat ik onbesproken om verder te gaan. De Dellt- 
se Technische Hogeschool heeft de „gelukkige 
greep” gehad voor een nieuw te benoemen hoog
leraar de eis te stellen dat hij zijn vak nl. econo
mie aan de ^deling bouwkunde vanuit een speci
fieke denkricbting zon moeten benaderen. Hier is 
Studenten en /of kaderinvloed zo sterk geweest, 
dat de eis vooraf gesteld .kon worden.
Wellicht mede onder de scherpe aanval van prof. 
dr. K. van het Reve is het Hogeschoolbestuur aan 
het retireren. Ik beklaag alleen de theoretisch 
zuivere stumper die benoemd gaat worden en die 
zich over vijf o f zes jaar voor de studenteneis ge
steld ziet om uit een geheel andere filosofie dan 
het marxisme de problemen van zijn vak te bena
deren.
Want dat is logischerwijze het resultaat van het 
ingevoerde principe. Het komt mij voor, dat 
hoogleraren, buitengewone opportunisten daar
gelaten, het in zo’n systeem niet erg lang zullen 
uithouden, met alle consequenties daarvan voor 
de continuiteit en het peil van het onderwijs.

Een andere affaire is die van het Anthropologisch 
Instituut te Utrecht, waar de tegens^llingen tus
sen de hoogleraar prof. dr. 1. van Baal en de 
meerderheid van de actief optredende studenten 
de oorzaak waren van de bezetting van het insti
tuut. Beide partijen konden geen overeenstem
ming meer bereiken, waarop Van Baal zijn ont
slag als hoogleraar indiende bij het universiteits
bestuur onder de motivering dat hij in een sfeer 
van verdachtmaking ten enenmale de mogelijk
heid miste om zich op de studie en het onderwijs 
te concentreren.
Het siert de N.R.C. dat Van Baal de gelegenheid

kreeg om zijn mening nader uiteen te zetten, met 
gelijke mogelijkheid voor zijn tegenstanders. 
Het meest onoverkomelijk bleek voor Van Baal te 
zijn de wijze waarop een studentenminderheid, 
die echter door het absenteïsme van veel stude
renden kon optreden als enige gesprekspartner 
voor alle studenten, van zins was een studie pro
gram door te zetten, waar het grootste deel van de 
staf de hoogleraar-directeur Van Baal incluis 
zich niet mee kon verenigen.
Volgens één van de twee stafleden van het 
Utrechtse Instituut die met de studenten was 
meegegaan die in dezelfde N.R.C. zijn visie kon 
geven, is de kern van de zaak inderdaad gelegen 
in de verniewing van het studieprogram. omdat 
zij voornamelijk bestaat in de studie der primitie
ve volken.
Dat doet hobbyistisch aan en vindt onvoldoende 
weerklank bij de studenten. Zij willen de 
anthropologie meer functioneel aanwenden ten 
behoeve van de maatschappij.

Deze gedachten dragen de schijn van redelijk
heid. Immers Van Baal staat bekend als een 
groot kenner van o.m, de bevolking van Nieuw- 
Guinea. Daarnaast roept hij als oud-gouverneur 
van Nederlands Nieuw-Guinea het beeld op van 
een hoogstens wat verlicht oud-koloniaal, die zo
als hij zelf met understatement opmerkt de vra
gen van de tijd en de noden van de jeugd wel niet 
meer zal verstaan.
Op welk een krasse wijze de opponent van Van 
Baal echter door de mand valt, kan een ieder dui
delijk worden die kennis wil nemen van Van 
Baal’s essays zoals die de laatste jaren gepubli
ceerd zijn. Vooreerst „Mensen in verandering” , 
met de ondertitel ontstaan en groei van een 
nieuwe cultuur in ontwikkelingslanden. De titel 
spreekt eigenlijk voor zichzelf, men ziet in dit 
werk hoe de wetenschappelijke kennis van de au
teur, aangevuld met zijn persoonlijke bestuurser- 
varingen, als bakens gaan fungeren voor de pro

grammeurs van de ontwikkelingshulp aan de 
landen van de derde wereld.
Mij dunkt, geen weltfremde wetenschap! In een 
tweede essay ,J3e boodschap der drie illusies” , 
met de verhelderende ondertitel overdenkingen 
over religie, kunst en spel, geeft de auteur de lezer 
inzicht in de verschijningsvormen en de betekenis 
van de drie genoemde essentiële onderdelen van 
de menselijke cultuur, de religie, de kunst en het 
spel. Van een beperking tot de primitieve cultu
ren is wederom geen sprake, al ontleent Van Baal 
daaraan een deel van zijn bewijsmateriaal. Hij in
troduceert niet minder de verschijnselen de te
genwoordige cultuur, critisch geobserveerd zoals 
een wetenschapsman past.
De hedendaagse tijd is zelfs essentiëel zoals blijkt 
uit het slot van het essay, waar de schrijver het 
oog op de toekomst richt en de positieve kracht 
van de boodschap der „illusies” aantoont.

Kortom ook dit werk is allerminst een onmaat
schappelijk geschrift o f de expressie van een we
reldvreemd wetenschapsman. Zonneklaar is wel 
dat Van Baals filosofie o f  levensbeschouwing niet 
doortrokken is van de dogmatiek, noch van de 
agressie, noch van de polarisatiezucht van de 
harde kern op het instituut der anthropologen. 
En daarom wordt Van Baal voor een hobbyist 
uitgekreten en getekend als een man buiten de 
werkelijkheid. Hij dient te gaan en hij gaat omdat 
niet belet kan worden, dat het werk hem onmoge
lijk gemaakt wordt.
En wat doet de Universiteit, de Minister, de 
Volksvertegenwoordiging? Zoals prof. dr. I. 
Schöffer in een ongemeen boeiend gesprek met 
prof. dr. F. de Jong (Vrij Ned. 24-3-1973) krachtig 
doch hard zegt, zij laten hem gaan. Men laat de 
Universiteit verarmen; men laat de onverdraag
zaamheid regeren.
Het wordt tijd dat wij ons in onze politieke kring 
bewust worden van het slopend gevaar dat onze 
Universiteiten bedreigt. Nu zijn het nog 
incidentele gebeurtenissen, maar dat behoeft niet

zo te blijven. En zoals Schöffer terecht opmerkt 
de rijksuniversiteiten zijn openbare instellingen 
van onderwijs, bedoeld voor allen. Juist die instel
lingen dienen niet te veranderen van karakter, 
niet de gedaante aan te nemen van „bijzonder” 
onderwijs.
En onderwijl mag men zich in Utrecht bezinnen 
o f de randspreuk van het Universiteitszegel „Sol 
iustitiae illustra nos” niet beter geschrapt kan 
worden.

B. Woelderink 
25-3-1973
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Voor uw
★  Dieselolie, Benzine, Petroleum,
★  Kolen, Huisbran'doHe,
★  Tartk-transporten
★  Butaan en Propaangas
★  Ca'mpingflessen vullen
★  Container-vuil afvoer

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
WEST-VARKENOORDSEWEG 470 
ROTTERDAM-24 - Telefoon 190200 
Telefoon 325011 afdeling containers

KAMERBREED | 
TAPIJT
4000 m2 in voorraad i

1 «oNMOMnemM KARPETTEN 
BEDDEN '
GORDIJNSTOFFEN

1 Asselsestraat 21-23 BANKSTELLEN i
1 Apeldoorn, tel. 12908 SLAAPKAMER- '
1 Th, a Kempis- AMEUBLEMENTEN '
* straat 59-61 enz. 1

1 Zwolle, tel. 16157 800 m2 toonruimte ,

Stelt u prijs op 

VAKWERK

KWALITEITS-
ARTIKELEN

dan

VAN
ZEBEN'S

.Woninginrichting N.V.

Laarstraat 12-20 
Zutphen

BOUWBEDRIJF

Fa. C. Spijker 
&  Zn.
Van Ostadelaan 61 
Telefoon; 
'02150-11189-16777 
HILVERSUM

BUDDINGH NATUURSTEEN B.V.
Kartaalweg 10-1-1 — Telefoon 08385-19119

VEENENDML

H outhandel 
S. O . DE VRIES N .V .

OPPEDIJKSTRAAT 2
Telefoon 05155 - 201 - 202 - 301 - 402
IJLST

TUINAANLEG

BINDER B.V. - RHOON
Aanleg en onderhoud van 

GEMEENSCHAPPELIJKE TUINEN, PLANT
SOENEN, PARKEN, SCHOOLTUINEN etc.

grond- en straat
werken 
drainages - 
rioleringen 
beplantingen 
windkeringen en 
afrasteringen 
aanleg grasgazons

onderhoud van
groenvoorzieningen
onkruidbestrijdingen
kleigrond, teelaarde
graszoden en
graszaden
bloembakken

D o r p s d i j k  5 0 - 5  2 - P os t bu s  8 2 0  - R H O O N  

Tel e f oon 01 8 9 7  - 2 3 6 7  - 2 3 8 5

AANNEMINGSBEDRIJF

CX>GVLIET & ZN. B.V.
Burgerlijke- en Utiliteitsbouw
•  NIEUWBOUW
•  VERBOUW
•  ONDERHOUD

ZWIJNDRECHT
Molenvliet 9 - Tel. 26651-27034-24330

VAN DE BUNT- 
RUNSBURCER 

^  N.V.
^  mengvoeders i f  granen bloem en meel 

kunstmeststoffen >  ruwvoeders

Nijverheidsstraat 24 " Telefoon 2342 - Nijkerk

MAKELAARSKANTOOR
HOOGENRAAD

HAAGWEG 171 - TELEFOON 070-996560 
RIJSWIJK (Z.-H.)

BETONFABRIEK .VRIJENBAN'
A.M.HOEKE

Rotterdamsew/eg 376 - Delft 
Telefoon 015-560193 - b.g.g. 124008

BETONWAREN

AANNEMERSBEDRIJF

B.V. RADIX & VEERMAN
Oudelandsweg 30 - Telef. 03480-2204 
WOERDEN

Vefbouw - Nieuwbouw door geheel Nederland

V e r i t e v o g e i  & Z o o n  A s s u r a n t i ë n

Badhuissuaai 55 
Viissingen 
Telef. 01184-4461 Uw vertrouwen waard

LETZER VENTEVOGEL
M A K E L A A R S  M AATSC HAP

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Voor LOODGIETERS-, GAS, SANITAIRE- EN 
LEIWERKEN

(oök asfalt-shingles) in en op uw 
bouwwerken naar het sinds 1848 be
kende en vertrouwde adres:

GEBR. BEKKER N.V.
KELDERS 27 - LEEUWARDEN 
TELEFOON 05100 -20841

1
I
I
I
I
I
I
I
I
I

De redactie van ,,de Nederlander”  be
houdt zich het recht voor te lange inge
zonden stukken te bekorten.

Hulde
aan
Tilanus

Zo denk ik 
er over

Ieder C.H.’er zal, vooral de laatste tijd met span
ning het verloop van de Kabinetsformatie hebben 
gevolgd. Zal de C.H.U. meedoen? zal ze niet mee
doen? Wat een enorm gekonkel; en achterbaks 
gefoensel, hebben wij te horen gekregen. Per
soonlijk zag ik het liefst, dat er een samenwerking 
tot stand was gekomen tussen de 3 linkse groe
pen, en de 3 Confessionele groepen. Ik geloof dat 
wij dan een kabinet hadden met een grote achter
ban in de Kamers, en bij de bevolking. Ik zeg een 
samenwerkings Kabinet. Wat wij de laatste 
maanden te horen hebben gekregen, heeft met 
samenwerken niets te maken. Het is een totaal 
links gericht geval waarbij de Chr. Democraten 
mee mogen doen om dat Program uit te voeren. 
Maar hou wel je mond; Je hebt er niets in te ver
anderen, ofte wijzigen. De wijze Uil heeft gespro
ken, en zal je verder wel dicteren, wat je moet 
doen.

Er wordt niet meer over gepraat. In een dergelijke 
toestand ben ik blij, dat Tilanus en de fractie, en 
het Hoofdbestuur nee hebben gezegd. Mee fe re
geren, en mede verantwoordelijk dragen, heeft 
onze C.H.U. altijd gewild en nagestreefd.
Als ze nu mee willen doen, zullen ze moeten 
fungeren als slippendragers. Ze worden bij voor
baat gebruikt als houthakkers en waterputters. 
Dat Tilanus en de Zijnen daarvoor bedankten, 
stemt mij tot grote vreugde. Een dergelijke verne
dering zal geen rechtgeaarde C.H.-er nemen. Wat 
er uiteindelijk uit de bus zal komen en welke toe
komst er nog voor de C.H.U. zal overblijven weten 
wij nog niet. Persoonlijk heb ik zo’n 50 jaar in ve
le functie’s de C.H.U. mogen dienen, en ik hoop 
dat ze niet al te Conservatief de toekomst zullen 
ingaan. Maar houd de Eer hoog en laat U niet le
nen, als boodschappenjongen voor den Uyl en de 
Zijnen.

Marknesse/NOP 
B. Bolwijn.

Oud lid v.d. Unieraad

Op dinsdagavond 24 april houdt de christelijk- 
historische kiesvereniging te Alphen aan den Rijn 
een bijeenkomst. De Unievoorzitter, mr. O .W A. 
van Verschuer, spreekt dan over de nota van de 
contactraad „Op weg naar een verantwoordelijke 
maatschappij” .
De bijeenkomst vangt om 8 uur aan.

Zeeuws initiatief:

Jongeren

provinciale

staten
Twee studenten van de Rijks Pedagogische Aca
demie te Middelburg hebben het initiatief geno
men om te komen tot de oprichting van een Jeugd 
provinciale staten in Zeeland, naar analogie van 
jengdgemeenteraden, die hier en daar in het land 
gevondrai worden en het Jongerenparlement. De 
gedachte sproot voort uit het feit, dat in de prak
tijk gebleken is dat veie jonge mensen zich niet of 
heel weinig Interesseren voor de nationale en pro- ' 
vlnciale politiek.
De initiatiefnemers zijn Wim Millenaar (18), lid 
van de PvdA en Joop Flikweert (20), lid van de 
CHU. Zij hebben steun gekregen van twee docen
ten van de academie, AJ.M. Visser, lid van de 
PvdA en H. Eversdijk, lid van de Unieraad van de 
CHU.
Aan alle politieke partijen, die in de Tweede Ka
mer vertegenwoordigd zijn, is een brief gezonden. 
Gevraagd is een tweetal jongeren van de eigen 
partij af te vaardigen voor een bespreking over de 
zaak.
In de brief aan de partijen wordt ondermeer ge
zegd: „Zeeland is een gewest in ontwikkeling. 
Voor de toekomstige Zeeuwen is een ,uneeden- 
ken” over de toekomst van de provincie van veel 
belang” . De initiatiefnemers vinden, dat via een 
jongeren provinciale staten (JPS) in Zeeland de 
jongeren een mogelijkheid hebben om daadwer
kelijk bezig te zijn met de Zeeuwse problematiek. 
(Het Correspondentieadres van de initiatiefne
mers is: Wim Millenaar, Van Bossestraat 19 te 
Viissingen).

Tsjechen 
meer kerks

Het aantal doopbedieningen, kerke- 
ijke huwelijken en begrafenissen neemt 

in Tsjechoslowakije voortdurend toe. 
De kerkelijke praktijk, die in 1966 
maar 22% bedroeg, is gestegen tot 34% 
in het Tsjechische gedeelte en zelfs 
tot 50% in Slowakije. Deze cijfers meldt 
de ,,Nova Mysl” , het vaktijdschrift van 
de Tsjechische communistische partij. 
Het blad trekt hieruit de conclusie, dat 
de atheïstische propaganda sterk moet. 
worden opgevoerd. Op verschillende 
terreinen is de Tsjechische commu
nistische partij tot tegenakties overge
gaan. Radio-Praag heeft de gelovigen 
gewaarschuwd, dat zij door de kerk te 
ondersteunen in feite anticommunis
tisch worden. Een artikelenreeks in de 
,,Prawda”  van Presburg behandelt de 
,,schadelijke uitwerking van de gods
dienst”  op-de iHenselijke geest. Vol
gens de ,,Prawda”  leidt de godsdienst 
tot minderwaardigheidscomplexen, 
maagzweren en hersenletsel.
Ook op de scholen wordt de propa
ganda tegen kerk en godsdienst aanzien
lijk versterkt. Na de zomervakantie 
moeten de leerkrachten in zee met de 
nieuwe ,,grondlijnen voor de weten
schappelijke atheïstische opvoeding in 
de scholen” . Reden voor de nieuwe 
,,grondlijn”  is volgens het ministerie 
van Onderwijs ,,het herstel van'de po
litieke schade veroorzaakt door oppor
tunistische en anti-communistische 
elementen tijdens de Praagse lente. 
De communistische partij h^rinnerl 
haar leden aan de plicht om te strijden 
tegen ,,de godsdienstige vooroor- 
lelen” .
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politieke partijen, demokratisering, nieuwe bestuursvormen, so- 
ciaal-ekonomisch beleid, woningbouw .. .

REGEREN - REAGEREN, een cursus burgerschapskunde

40 schriftelijke lessen voor 25.-

Partijen en partijstelsels, volksvertegenwoordigers, recht en 
rechtspraak, gemeente en provincie, milieubeheer . . .

POLiTIEK BËKEKEN, een oriënteringscursus

12 schriftelijke lessen + documentatie voor 9.50

Ontwikkelingshulp, kolonialisme, bewapeningswedloop, bevol
kingsexplosie, internationale samenwerking . ..

WERELD OP HANDEN, een cursus over ontwikkelingssamenwerking

10 schrifteli|ke lessen -i- documentatie voor 10.- (i.s.m. NOVIB)

Het raadlldmaatschap, de begroting, ruimtelijke ordening, sub
sidieregelingen, gewestvorming . . .

DE GEMEENTERAAD, een cursus gemeentepolitiek
23 schriftelijke lessen voor 20.-

Wet op de ondernemingsraden, vergadertecbniek, bedrijfsecono
mie, de vakbeweging, soöiale verzekeringen, personeelsbeleid . . .

DE ONDERNEMINGSRAAD, een cursus voor ondernemingsraadsleden

34 schriftelijke lessen voor 27.50

Vraag nog heden een folder voor nadere inlichtingen onder ver
melding van de letters NR bij

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden, telefoon (01710) 46803

STIJGENDE OM ZET!
Dan kwaliteitsvleeswaren en eerste klas 
varkens- en rundvlees in uw toonbank van:

Stroomberg's
Exportslachterijen en 
Vleeswarenfabriek N.V. - Ede

Balt U eens voor offerte of proefbestelling 
Telefoon 08380/19004 (7 lijnen)

Kistenfabriek 
N ij kerk

N. DE BOER
9

B.V. D. BROERSMA & ZONEN
INTERNATIONALE TRANSPORTONDERNEMING

STROOBOS 
TEL. 05123-441 
TELEX 46018 
BODEGRAVEN 
TEL. 01726-2643

Vraagt eens vrijblijvend inlichtingen omtrent de 
vele mogelijkheden tot snel en rechtstreeks 
vervoer.

' Regelmatigepagediensten naar en van geheel West-Duitsland, o.a. ook Bodensee, 
Allgau.Müncher

' Gelegenheid voor opslag in douaneloods aan de grens.
' Behandelingdouane-formaliteiten.
’ Verdelingen doorzending goederen door geheel Nederland.

RIJDAM

alphei! aan den rijn 
07120-91543 
043-21248 
maastricht

N V  T E C H N ISC H  BUREAU  
A LPH EN  AAN D E N  RJJN

metaalspuiten
machinebouw
staalkonstrukties
kranenbouw
roerwerken

oc<eeoooe»ocoeoooocc

B B E S n
Voor nieuw of 

occasion

AUTOMOBIELBEDRIJF

SUCCES
Callenbachstraat 1 

NIJKERK 
Tel. 03494-1661

aoooooooooooeoooooc

BOUWBEDRIJF 
P. HULSBOS Jzn. B.V.

NIEUW VENNEP - Telefoon 02526-2277 

ABBENES - Telefoon 02524-226

HANAB B.V
VALKENBURG • I H .  Telefoon 01718-16741- 
VEENDAM - Telefoon 057 89-3800

KERKEN- EN SCHOLEN BOUWERS 
BURGERLIJKE EN UTILITEITSBOUW

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS
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Unievoorzitter mr. O. W . A. van Verschuer:

„M et gemeenschappelijke christelijke vooruitgangspolitiek 

heeft 19 mei ALLE PERSPECTIEP’
„De periode voor zaterdag 19 mei moet 
ons ernstig bezig houden. Die periode 
moeten wij met elkaar gebruiken om ons 
heel goed te realiseren wat wij aan het 
doen zijn. Het is voorwaar geen kleine 
stap. Er is geloof en visie nodig om deze 
te zetten: geloof in de kracht van ons 
uitgangspunt, de basis waarop wij staan en 
van waaruit wij willen werken. Visie 
om die politiek te bedrijven, niet alleen 
op papier, maar ook met mond en hart, 
die daarbij past. Christelijk geloof is 
vooruitgangsgeloof. Wij zijn met elkaar op 
weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde. Christelijke politiek kan in dat 
licht dan ook niet anders zijn dan voor
uitgangspolitiek. Het is fataal als wij 
daaraan zouden twijfelen, fataal als wij 
onze discussie zouden beperken tot het 
zich afzetten tegen links of rechts. Als 
wij er met elkaar in slagen een gemeen
schappelijke Christelijke vooruitgangs
politiek te bedrijven, dan heeft 19 mei 
alle perspectief.”
Dit heeft de voorzitter van de CHU, mr.
O. W. A. van Verschuer, op zaterdag 7 
april jongstleden gezegd in zijn ope
ningstoespraak op de gehouden verga
dering van de Unieraad. Deze raad kwam 
bijeen voor het behandelen van de on
derwerpen voor de algemene vergade
ring van de CHU, op zaterdag 19 mei 
te Apeldoorn te houden 
Eén van de belangrijkste zaken, die op 
deze algemene vergadering aan de orde 
komen, is de behandeling van de nota 
, ,Op weg naar een verantwoordelijke maat
schappij”  van de contactraad van KVP, 
ARP en CHU. De afgevaardigden van de 
kiesverenigingen zullen zich op de jaar
vergadering moeten uitspreken over de 
toekomstige samenwerking van de drie 
christen-democratische partijen.
Juist met het oog op die, op zaterdag 19 
mei te nemen belangrijke beslissing, wees 
de Unievoorzitter op de perspectieven, 
welke hij ziet.
,,Onze verantwoordelijkheid is groot,”  
aldus mr. Van Verschuer. ,,Laten wij die 
aanvaarden en bidden en hopen, dat wij 
erin zullen slagen - niet alleen voor ons
zelf, maar zeer speciaal voor onze kinde
ren, opdat wij voor hen een perspectief 
bieden van werkelijk Christelijke 
politiek.”

NIEUW HOOFDSTUK

De Unieraad kwam niet toe aan een be
spreking van de actuele politiek, in het 
bijzonder de kabinetsformatie. De voor
zitter van de christelijk-historische 
Tweede-Kamerfractie, drs. A. D. W. Ti- 
lanus, moest eerst in de loop van de dag 
zijn advies over de verdere gang van za
ken bij ,de formatie uitbrengen aan ko
ningin Juliana. Het is een goed staats
rechtelijk gebruik, dat tevoren niet over 
een dergelijk advies gesproken wordt. 
Maar Unievoorzitter Van Verschuer ging 
in zijn openingswoord niet geheel en al 
voorbij aan de politiek. Hij herinnerde 
er aan, dat enkele dagen tevoren het 
tweede hoofdstuk van de kabinetsforma
tie werd afgesloten: ,,het hoofdstuk-Bur- 
ger, dat na een inleidind hoofdstuk-Rup- 
pert vooral in de CHU veel beroering 
teweeg bracht.”

IETS LEREN

Mr. Van Verschuer zei te geloven dat, 
zoals uit elk boek dat gelezen wordt, de 
goede delen eruit genomen moeten wor
den. ,,De slechte moeten we zo snel mo
gelijk vergeten, maar niet dan nadat wij 
daaruit geprobeerd hebben iets te le
ren.”
Volgens de Unievoorzitter waren de goe
de elementen ongetwijfeld een stuk 
christen-democratische solidariteit ten 
tijde dat mr. Burger de CHU buiten de 
deur zetten en het principiële verzet 
van de CHU-fractie om niet met dictaten

Jaar-

Mr. O. W. A. baron van Verschuer

op tafel te gaan praten, met dicaten, 
die onaantastbaar zijn naar buiten, maar 
wendbaar naar binnen.
,,Er zijn mensen, die zeggen dat de 
CHU-fractie hiermede haar afkeer ten 
opzichte van de progressieve partijen ten 
toon spreidde,”  aldus mr. Van Verschuer. 
Hij bestreed deze uitspraak en zei; ,,De 
CHU heeft niet onder het juk van een 
zogenaamd progressieve minderheid door 
willen gaan door zonder meer datgene 
te accepteren wat andere lijstaanvoer
ders hun kiezers voorhielden. Dat heb
ben zij bij Burger gedaan. Zij zouden 
dat ook bij elke andere formateur doen. 
Als de heer Burger eerlijk is, erkent hij 
dat in zijn brief aan de koningin één 
zin ontbreekt: de reden, dat ik de op
dracht moet teruggeven is gelegen in het 
feit, dat het een onmogelijke opdracht is 
een kabinet te formeren, dat moet uitgaan 
van een onaantastbaar programma van 
een minderheid.”

BLIJ

De Unievoorzitter zei, dat de Unie blij 
moet zijn, dat ook KVP en ARP door hun 
opstelling hieraan een duidelijk halt heb
ben toegeroepen. Sprekende over de nieuwe 
fase van de kabinetsformatie zei de Unie
voorzitter, dat hij de nieuwe formateur 
de volgende drie punten wilde meegeven:
1. Er moeten op zeer korte termijn za

ken worden gedaan. Verschillende ern
stige zaken - met name inflatie en 
welzijnsproblematiek - worden aan
gepakt.

2. De parlementaire democratie is ern
stig in discrediet. Het lijkt verstan
dig bij de keuze van de mogelijkhe
den hier ernstig rekening mee te 
houden, opdat Nederland niet verder 
in het moeras glijdt van voor geen 
sterveling meer te begrijpen en te 
aanvaarden situatie’s.

CHU

3. Als het zo is, dat de problemen goed
deels te wijten zijn aan mentaliteits- 
verschillen, die dwars door alle frac- 
tie’s lopen, dan ware ook hier ern
stig rekening mee te houden.

Aldus mr. Van Verschuer. En hij voeg
de er aan toe: ,,Nederland heeft in dit 
stadium meer behoefte aan een fijnzin
nig psycholoog dan aan een ruwe zee
man.”

H. L

VOORDRACHT
LEDEN
UNIERAAD

De Unieraad van de CHU heeft in zijn vorige 
week zaterdag gehouden vergadering een voor
dracht opgemaakt voor het vervallen van vier va- 
katures in de Unieraad. De algemene vergadering 
van de Unie, op zaterdag 19 mei aanstaande te 
houden, zat de nieuwe Unieraadsteden kiezen. 
Door de Unieraad zijn voorgedragen: ds. A.K. 
Abelsma te Wateringen, mr. G. van Muiden te 
Nootdorp, P.G. van Delden te Groningen en drs.
A.M. de Boo te Maasland.
Het betreft hier de vakatures ontstaan door het 
overlijden van de heer P.G. van der Weele, en 
door het bedanken van drs. G. van Leijenhorst, 
drs. J. Wieten Jr. en prof. A. Wattèl.
In zijn vergadering van jongstleden zaterdag 
bereidde de Unieraad de algemene vergadering 
voor. Behandeld werden de jaarverslagen, die aan 
de algemene vergadering ter goedkeuring worden 
voorgelegd en de voorstellen van kiesverenigin
gen.
Alle stukken voor de jaarvergadering bestemd, 
worden gepubliceerd in het ledencontactblad ,4e 
Nederlander” dat volgende week verschijnt.

HX.

De algemene Jaarvergadering van de CHU wordt 
gehouden op zaterdag 19 mei aanstaande in de 
schouwburg „Orpheus”  te Apeldoorn. De agenda 
van deze vergadering wordt gepubliceerd in het 
ledencontactblad ,4e Nederlander” , dat op vrij
dag 20 april a.s. verschijnt.

Een belangrijk deel van deze jaarvergadering zal 
gewijd zijn aan de bespreking van de nota „Op 
weg naar een verantwoordelijke maatschappij” 
van de contactraad van KVP, ARP en CHU. Het 
is de bedoeling dat op zaterdag de 19de mei niet 
alleen de CHU, maar ook de beide andere 
christen-democratische partijen in eigen partij
bijeenkomsten over deze nota beraadslagen.
Het Uniebestuur heeft een notitie naar aan
leiding van de nota van de conactraad opgesteld. 
Het is de bedoeling deze nota eveneens te pu
bliceren in het ledencontactblad, dat volgende 
week verschijnt.

CONTRIEBUTIE BETALENl

Aan de besturen van alle christelijk-historische 
kiesverenigingen in het land is immiddels te ge
loofsbrief toegezonden. De afgevaardigden van 
de kiesverenigingen hebben evenwel alleen stem
recht, indien de contributieafdracht aan het 
Uniebestuur tot en met de eerste helft van dit jaar 
voldaan is.

Ter voorkoming van onnodige moeilijkheden op 
de jaarvergadering moeten de afgevaardigden 
derhalve, voordat zij naar Apeldoorn reizen, zich 
ervan overtuigen dat het verschuldigde bedrag is 
overgemaakt. De afdracht per lid over 1973 is 
door de algemene vergadering van vorig jaar 
vastgesteld op vijftien gulden. (Het gironummer 
van de CHU is: 169900 ten name van penning
meester CHU te Den Haag).

Aan de besturen van de kiesverenigingen is ook 
toegezonden een exemplaar van de notitie van het 
Uniebestuur over de nota van de contactraad. 
Verzocht is, voor zaterdag 19 mei zich in de kies
vereniging te beraden over het standpunt, dat op 
de jaarvergadering moet worden ingenomen.
Het is de bedoeling, aat voor de vergaderingen 
van de drie confessionele partijen op 19 mei de 
besturen van KVP, ARP en CHU één resolutie 
opstellen.

Mr. J.L. Janssen van Raay, 
secretaris CHU.

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek ̂
Telefoon 05130-22652
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Tw eede Kamer behandelde 
in itia tie f Geurfsen-Van Schaik

Mr. W. Schollen:
INVOERING ROULEÏÏE BIEDT 

OVERWEGEND NEGATIEVE ASPECTEN

J n  het initiatiefvoorstel-Geurtsen-Van Schaik 
zitten bepaalde elementen, waartegen wij ons, 
hinnen het kader van de kanalisatiegedachte niet 
negatief opstellen. Wij zijn echter van oordeel dal 
Introdiilctie van speelbanken zodanig zware ne
gatieve aspecten beeft voor onze samenleving, dat 
dit punt doorslaggevend zal zijn voor de beoorde
ling van het gehele wetsontwerp.”

Dit zei het CHU-Tweede Kamerlid mr. W. Schol- 
ten, in zijn conclusie over het initiatiefvoorstel 
van de liberaal Geurtsen en de KVP’er Van 
Schaik, dat vorige week in de Tweede Kamer 
werd behandeld.
Mr. Schollen betoogde dat de CHU ook bij dit 
voorstel uitgaat van de sinds 1960 bij de beoorde
ling van de kansspelen toegepaste kanalisatie- 
dachte. Er moet enerzijds moet er ruimte aanwe
zig zijn voor de spelbehoeften in ons volk; ander
zijds moet er ruimte zijn voor beperking van de 
vrijheid hierin, ten behoeve van de zwakken in de 
samenleving. De CHU-fraktie verzet zich niet 
principieel tegen elke vorm van kansspel maar zij 
aanvaardt geen volledige vrijheid.
Spreker had weinig bezwaar tegen de eveneens in 
dit initiatiefvoorstel geregelde verruiming van de 
zogenaamde winkelweekakties, enkele wijzigin
gen en de voetbaltoto en invoering van enkele 
kleine kansspelen zoals het kienspel.
DRIE HOOFDZWAREN

Schollen voerde drie hoofdbezwaren aan tegen 
invoering van speelbanken in ons land. Hij be
streed de opvatting van de indieners dat nu het 
kansspel in onze samenleving is aanvaard in be
ginsel alle vormen van kansspel moeten kunnen 
worden ingevoerd. Er zijn aldus de CHU-woord- 
voerder kansspelen die zeer verschillend van uit
werking en resultaat zijn. Hij verzette zich tegen 
een uitlating van mr. Van Schaik in een interview, 
waarin deze stelde dat de mens zelf moeten kun
nen kiezen welke vorm van kansspel zij willen 
beoefenen. Van de liberaal Geurtsen kon hij deze 
gedachte begrijpen. Maar de heer Schollen ver
baasde zich dat Van Schaik thans voorop loopt 
om een verschijnsel in de Nederlandse samenle
ving te bevorderen, waardoor op geen enkele wij
ze de zwakke in de samenleving wordt gediend. 
Scholten betwiste voorts een opmerking van de 
initiatiefnemers dat de roulette in ons land door 
velen wordt begeerd. Het verlangen naar speel
banken bestaat, aldus de CH-afgevaardigde 
slechts bij een zeer beperkte groep in onze sa
menleving. Hij verwees hier onder andere bij naar 
een in 1968 gehouden NIPO-enquette.

Mr. Scholten zei zich bewust te zijn dat hem hier
mee nbetutteling” verweten zal wordm. Het gaal 
echter om de vraag of het, in de totale afweging 
van belangen, met name ook met het oog op de 
zwakkeren in onze samenleving, verantwoord is 
deze mogeiykheden aan te grypen.

Spreker verbaasde zich ook over het gebrek aan 
belangstelling bij de indieners voor de geschie
denis van dit wetsontwerp. De heren Geurtsen en 
Van Schaik hadden in het Voorlopig Verslag 
meegedeeld de motieven om in 1726 tot instelling 
van een nationale staatsloterij te komen, niet te 
kennen.
Aan de hand van archiefstukken uit de „verza
meling Kerseboom” in het Rijksarchief toonde 
Mr. Scholten aan dat het hier ging om meer cen
tralisatie en overzicht van de diverse plaatselijke 
georganiseerde loterijen. Het betrof hier vooral 
het aspect van de openbare financiën. De CH- 
woordvoerder betreurde het dat de indieners hiei 
weinig aandacht aan besteed hebben omdat via 
de lotto met name veel geld buiten het overheids
budget gaat lopen. In het geval van de lotto met 
name voor de sportbeoefening.

Mr. W. Scholten

DE SPEELBANKEN

Scholten ging vervolgens in op de invoering van 
de speelbanken.
Hij betreurde het dat bij dit initiatiefvoorstel op 
geen enkele wijze een grondig onderzoek was ver
richt naar het verband tussen de aanwezigheid 
van casino’s en de aantrekkingskracht hierop van 
het tourisme. Scholten achtte de groep touristen 
die men na invoering van een speelbank in Ne
derland zal aantrekken, uiterst klein. 
Vervolgens betoogde spreker dat deze vorm van 
kansspel in feite tot onbeperkte verliesmoge- 
iijkheden aanleiding geeft. Controle hierop is 
zijns inziens praktisch niet mogelijk; terwijl men 
door de speelsnelheid in korte tijd grote bedragen 
kan verspelen. Voorts achtte hij het gevaar 
aanwezig van frauduleus spelen, met name wan
neer een of meer bezoekers in overleg met de 
croupier tegen de bank te spelen.

Mr. Schuiten zei geschrokken te zijn van de mo
gelijkheden tot fraude, die hem in een voor hem, 
onverwacht bezoek van een ex-croupier, waren 
uiteengezet.

Voorts stelde de CH-woordvoerder dat het toe
staan van casino’s geen einde zal maken aan de 
clandestiene speelholen. Illegale speelgelegenhe- 
den kunnen hun bezoekers via allerlei neven- 
spelgelegenheden (tombola’s e.d.) alsmede in de 
vorm van gratis consumpties veel meer service 
bieden.
Tenslotte wees mr. Scholten in dit deel van zijn 
betoog op de aantrekking die gemakkelijk ver
worven geld op de speelcasino's heeft.
H ij betoogde dat onder ander uit in Engeland ver
schenen rapporten blijkt dat speelbanken veelal 
gehanteerd als dekmantel om illegaal verworven 
geld te verantwoorden. Op deze wijze verkrijgt 
men een gelegenheid om maatschappelijk zwart 
verkregen geld wit te maken. Daarvan ben ik 
geen voorstander en daar zal ik me als het even 
kan tegen verzetten, aldus de CH- afgevaardigde.

FISCALE ASPECTEN

Spreker had twee opmerkingen verband houden
de met de fiscale aspecten van de invoering van 
speelbanken. Hij vroeg welke visie de indieners 
hebben op de iieffing van vennootschapsbelasting 
op de speelbanken. Zijns inziens moet krachtens

de huidige fiscale wetgeving over de wint van de 
casino’s vennootschapsbelasting worden betaald. 
Vervolgens informeerde hij naar de regeling van 
de kansspelbelasting bij invoering van casino’s in 
Nederland.
Volgens mr. Scholten voorziet de huidige in
komstenbelasting alleen in heffing van kansspel
belasting in zoverre in buitenlandse casino’s 
speelwinst is gemaakt. De Nederlandse kansspel
belasting kan zijns inziens nu niet op Nederland
se speelbanken worden toegepast. Ook meende 
hij dat alle facetten samenhangend met de 
omzetbelasting niet volledig in dit initiatiefvoor
stel zijn geregeld.

STICHTING CASINOSPELEN
Tenslotte plaatste de CH-woordvoerder enkele 
kanttekeningen bij de uitvoering van de gedach
ten in dit initiatiefvoorstel. Hiervoor willen de he
ren Geurtsen en Van Schaik de exploitatie van de 
speelbanken opdragen aan de Nationale St
ichting Casinospelen.
Mr. Scholten was hier weinig gelukkig mee. Hij 
stelde in dit verband het volgende:

,Jk zou het bijzonder betreuren wanneer een zo 
duidelijke pressiegroep die zich na via allerlei 
stichtingen en nu samengesteld in die ene stich
ting achter deze zaak heeft gezet, de aanzet zou 
vormen voor degene die de concessie voor deze 
zaak zou krijgen. Ik ben daar te minder gelukkig 
mee wanneer ik let op de laatste publikaties van 
deze stichting, waarin op een naar mijn mening 
nogal grove wijze positieve verbanden worden ge
legd tussen het welzijn in de samenleving en de 
introductie van speelbanken. Die wijze van bena
dering kan ik weinig waarderen, omdat het al
thans in mijn ogen overduidelijk is, dat het wel
zijn in de meest uitgebreide vorm in ons land be
paald niet wordt gediend door deze meest harde 
vorm van kansspelen, waar enkel en alleen de 
macht van het geld het laatste woord heeft. Daar
voor moeten wij de ogen niet sluiten. liVij moeten 
gewoon erkennen, dat het hier om de keiharde 
macht van het geld gaat. Het is mij wat te gortig 
om dit te verbinden met bevordering van het wel
zijn, zoals deze stichting doet”. Aldus mr. Schol
ten.

H. van Spanning

Rectificatie:

GEWENST BELEID
In mijn artikel „Christen-Democratische partijen 
moeten zelf bepalen wat zij willen” , in De Neder
lander van 6 april j.1. is tot mijn spijt een storende 
fout geslopen.

Ik schreef over twee types stembusakkoorden die 
ons door de VVD enerzijds en door de „linkse 
drie” anderzijds als alternatief zijn voor
gehouden.

De „linkse drie” wensten een volledig akkoord 
voor een alternatief beleid, waarbij het gevoerde 
beleid volledig werd afgewezen. De VVD wenste 
een globaal akkoord op hoofdlijnen, waarbij in de 
praktijk is gepleit het gevoerde kabinetsbeleid tot 
inzet van de verkiezingen te maken.

Ik pleitte voor een andere mogelijkheid, en stelde: 
Men kan een akkoord sluiten op hoofdpunten. 
Maar daarbij kunnen tevens aan de kiezers de 
punten worden voorgelegd waarover nader moet 
worden beslist. Beslist op basis van de verkie
zingsuitslag. Zo wordt enerzijds de kiezer een 
duidelijk alternatief geboden; anderzijds blijven 
de deelnemende partijen in de gelegenheid hun 
eigen plaats te onderstrepen.

Even hierna stelde ik;
..Met zo 'n globaal akkoord als door m ij geschetst, 
kiest men echter niet voor PvdA o f  W D  maar 
voor een door ons gevoerd beleid"
Het zal de lezers duidelijk zijn dat ik hier bedoel
de te schrijven:
....... niet voor PvdA o f  W D  maar voor een door
ons gewenst beleid"
Hiermee bedoel ik een eigen beleid van de chris
ten democratische partijen. Een beleid dat ener
zijds belangrijk geachte punten van een zittend 
kabinet kan onderschrijven; anderzijds een weg 
kan aangeven van zaken waar men een andere 
weg kan inslaan, en een gevoerd beleid corrige
ren.

H. van Spanning

Noordhollandse provinciedag KVP, ARP, CHU
Zaterdag 14 april - deze week dus - wordt te 
Hoorn een Noordhollandse provinciedag 
gehouden van KVP, ARP en CHU in het bij
zonder wordt gesproken over het provinciepro- 
gram, met het oog op de verkiezingen van pro
vinciale staten volgend jaar.

De organisatie van deze provinciedag is in 
handen van de samenwerkingscommissie van de 
drie christen-democratische partijen in Noord- 
Holland. Het is de bedoeling het bij de statenver
kiezingen in 1970 opgestelde provincieprogram 
aan de actualiteit te toetsen. De statenleden 
krijgen gelegenheid hun op basis van het pro
gram gevoerde beleid uiteen te zetten.
De provinciedag wordt geopend, om 10 uur (en 
niet om 11 uur zoals eerder aangekondigd werd), 
door de heer A.J. Hermes, voorzitter van de

samenwerkingscommissie. Daarna spreken ge
deputeerde Th. Laan over „welzijnsaspecten” , ge
deputeerde drs. Joh. van Dis Hzn over 
„bestrijding verontreinigings oppervlaktewater” , 
drs. mr. H.W. Korte, voorzitter van de staten
fractie van de KVP, over „provinciale bedrijven” 
en drs. J. Achterstraat, voorzitter van de protes- 
tants-christelijke statenfractie over „ruimtelijke 
ordening” .

Vervolgens worden forum-discussies gehouden, 
een onder leiding van ir. A.HJ. van Tol „welzijns
aspecten” , een onder leiding van de heer K.C. van 
der Mije Pzn over „bestuursaspecten” en een 
onder leiding van de heer J.B.N. Meijer over 
„ruimtelijke ordening” .
De provinciedag wordt gehouden in de 
Parkschouwburg te Hoorn.

Kamerkring Groningen over nota contactraad

De kamerkring Groningen van de CHU spreekt 
op een, op zaterdag 14 april - deze week dus - te 
houden vergadering over de nota „Op weg naar 
een verantwoordelijke maatschappij” van de 
contactraad van KVP/ARP/CHU. Aanwezig zul
len zijn de Unievoorzitter mr. O.W.A. van 
Verschuer en het christelijk-historische Tweede- 
Kamerlid T. Tolman.

De vergadering wordt gehouden in „De Trefkoel” 
aan de Zonnelaan te Groningen en vangt om 10 
uur des morgens aan. Het is een openbare bijeen
komst, zodat niet alleen de bestuursleden van de 
kamerkring, maar alle Unieleden en belangstel
lenden welkom zijn.

Zb kunnen 

gedetineerden 

gestraft w orden!
Gedetineerden in inrichtingen van het ge
vangeniswezen kunnen op het ogenblik, 
als zij zich niet houden aan de orde- en 
tuchtvoorschriften, gestraft worden met 
de volgende straffen: opsluiting in een 
strafcel, sluiting in de boeien, verstrek
king van alleen water en brood, verlaging 
in klasse, onthouding van bezoek en ont
houding van lectuur, gebruik van kantine 
of andere voorrechten.

Al deze straffen staan opgesomd in de 
beginselenwet gevangeniswezen. 
Sommige zijn - gelukkig - al lang in

onbruik geraakt, ook al omdat ze niet 
zinvol worden geacht.

Aan de Tweede Kamer is thans 
voorgesteld het gehele stelsel van 
disciplinaire straffen voor gedetineerden 
te herzien. Van de thans in de begin
selenwet opgesomde straffen moet alleen 
de plaatsing in de strafcel gehandhaafd 
blijven, maar de maximale duur zal geen 
vier weken, doch twee weken moeten zijn. 
Voorgesteld zijn voorts drie straffen, te 
weten tijdelijke verwijdering uit de inrich- 
tingsgemeenschap door afzondering in 
een gewone cel, een geldboete tot ten 
hoogste dat deel van het arbeidsloon over 
twee weken dat voor zakgeld is bestemd, 
en een berisping.

Uit het aan de kamer gedane voorstel 
blijkt, dat er voor gedetineerden ook een 
beklagrecht over bepaalde beslissingen 
van de gestichtsdirecties moet worden 
ingevoerd.

HX.
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CHU-FRACriEVOORZIHER ADVISEERDE 
AANWIJZING FORMATEUR UIT KVP-KRING
De langdurigste kabinetscrisis uit de Nederland
se parlementaire geschiedenis is na het misluk
ken van de formatiearbeid van mr. JA.W . Burger 
deze week een nieuwe fase ingegaan. Het was 
voor deze fase, dat drs. A J).W . Tilanns, voorzitter 
van de christelijk-historische Tweede-Kamer
fractie, vorige week zaterdag koningin Juliana, 
tijdens een onderhoud op het paleis Huis ten 
Bosch te Den Haag, de aanwijzing van een for
mateur uit KVP-kring adviseerde.
Drs. Tilanus vertelde na afloop van zijn bezoek 
aan de koningin, dat hij om enkele redenen, ont
leend aan de gang van zaken tot dusverre bij de 
kabinetsformatie, tot zijn advies gekomen was. 
In de periode, dat mr. M. Ruppert informateur 
was, is geprobeerd een parlementair meerder- 
heidskabinet te vormen van de drie christen
democratische partijen met hetzij de progressie- 
ven hetzij de VVD. „Dat bleek niet mogelijk” , al
dus drs. Tilanus.
In de periode-Burger gingen de gedachten uit 
naar een gemengd parlementair/extra-parle
mentair kabinet. Voor de linkse drie partijen zou 
het een parlementair kabinet moeten zijn, maar 
voor de christen-democratische een extra-parle
mentair. „De mengvorm behoorde niet tot de mo
gelijkheden” .

GELIJKLUIDEND

Op een van de eerste dagen van de kabinetscrisis, 
onmiddellijk na de Tweede-Kamerverkiezingen 
van eind november vorig jaar, adviseerde de 
christelijk-historisehe fractie over te gaan tot de 
aanwijzing van een socialistisehe formateur. ,Nu 
een socialist niet geslaagd is, geloven wij dat de 
formateur uit de KVP moet voortkomen” , zei drs. 
Tilanus. Deze formateur zou volgens hem een op
dracht kunnen krijgen, welke gelijkluidend is aan 
o f dicht in de buurt ligt van de opdracht aan mr. 
Burger. „Ik denk aan de formule: het formeren 
van een kabinet, dat kan rekenen op een vrucht
bare samenwerking met het parlement. Het zou 
dan wel een extra-parlementair kabinet moeten 
worden” .

ZELF MAKEN

Drs. Tilanus, meende, dat de aan te wijzen for
mateur zelf het programma zou moeten maken. 
Er liggen immers voldoende stukken op tafel: de 
verkiezingsprograms van de politieke partijen, de 
stukken, welke mr. Ruppert en mr. Burger pro
duceerden en de notities van de besprekingen van 
hen beiden. „Uit die stukken blijkt duidelijk, op 
welke punten een formateur voorzichting moet 
zijn” , aldus drs. Tilanus.
Op basis van de stukken zou dus de formateur 
het programma moeten maken. En op basis van 
dat program zou hij de ministers moeten zoeken. 
„Ik zou aan de formateur willen overlaten hoe en 
op welk moment hij de fractievoorzitters inscha
kelt. We hebben het immers over een extra- par
lementair kabinet, en dat heeft geen binding met 
de fracties” , zei de chtistelijk-historische fractie- 
voorzitrer.

tW E E  METHODEN

Hij zei zich twee methoden voor dat inschakelen 
van de fractievoorzitters te kunnen voorstellen. 
De eerste is dat de formateur een programma 
maakt en op basis daarvan instemming vraagt 
van de fractievoorzitters, in elk geval van de voor
zitters van die fracties, welke in aanmerking ko
men voor het leveren van geestverwanten voor het 
door hem te vormen kabinet. De tweede methode 
zou kunnen zijn, - de methode van prof. Zijlstra 
en prof. Steenkamp - dat de formateur tegen de 
fractievoorzitters zegt: ik ben van plan een eigen 
programma te maken, bent u bereid daaraan me
dewerking te verlenen? „In dit laatste geval zal 
gauw bekend zijn, wie wel en wie niet meedoet” , 
aldus drs. Tilanus in de toelichting bij zijn aan 
koningin Juliana gegeven advies over de nieuwe 
situatie bij de kabinetsformatie ontstaan door het 
niet-lukken van het werk van mr. Burger.

EERSTE TEKENEN 
De eerste tekenen, dat kabinetsformateur mr. 
Burger twijfel had over het tot een goed einde 
brengen van zijn, hem door de koningin gegeven 
opdracht, waren er vorige week woensdag. Toen 
was het bijzonder rustig rondom. De avond te
voren had hij nog een gesprek met drs. J.M. den 
Uyl, voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van 
de PvdA en de kandidaat-premier van het door 
hem beoogde kabinet.
Van dit gesprek werd alleen bekend, dat de 
politieke situatie besproken werd en dat daarbij 
de mogelijkheden en de wijze bezien werden, 
waarop het kabinet- Den Uyl zijn programma 
zou kunnen verwezenlijken, met name in het licht 
van de opstelling van de christen-democratische 
fracties.
Woensdag 4 april was mr. Burger bezig met het 
onderzoeken en wegen van de feiten en 
mogelijkheden, waarvoor hij bij de formatie was 
komen te staan. Dat was het enige wat op die dag 
over zijn werkzaamheden in de openbaarheid 
kwam. In de loop van de dag ging door de 
wandelgangen van het Tweede-Kamergebouw 
het gerucht, dat hij zijn opdracht zou teruggeven. 
Het werd tegengesproken, maar de volgende dag, 
donderdag 5 april, bleek al vroeg in de ochtend, 
dat mr. Burger naar de koningin was gegaan om 
haar te vragen van zijn opdracht ontheven te 
worden. Aan dat verzoek voldeed de vorstin.

Drs. A. D. W. Tilanus

SLEUTELPOSITIE

Later op die donderdag 5 april vertelde mr. 
Burger dat hij, na meer dan twee maanden 
formeren, wel tot het beantwoorden van de vraag 
moest komen, of hij aan de opdracht zou kunnen 
voldoen. „Ik moest nagaan hoe het eventueel op
tredende kabinet zou worden ontvangen” , zei hij. 
De conclusie, welke mr. Burger uiteindelijk trok, 
heeft hij vooral gegrond op het te verwachten op
treden van de KVP-fractie. „De andere groe
peringen, bij wie ik steun moest zoeken voor een 
progressief kabinet, hadden reeds geheel o f in 
meerderheid, laten weten dat zij een kabinet- den 
Uyl niet zouden steunen. Maar de enige, die het 
zakelijk wilde beoordelen, was de KVP in 
overgrote meerderheid. De KVP nam voor mij 
een sleutelpositie in. En daarom moest ik nauw
keurig de opstelling van de KVP nagaan” , aldus 
mr. Burger.

BELANGRIJKE STUKKEN

Enkele schriftelijke stukken van de KVP waren 
voor hem zeer belangrijk. Dat was allereerst de 
brief, welke mr. F.HJ.J. Andriessen, voorzitter 
van de Tweede-Kamerfractie van de KVP, hem 
op woensdag 28 maart schreef, enkele dagen na 
een gesprek tussen mr. Burger, drs. Den Uyl, mr. 
Andriessen en mr. W. Aantjes, voorzitter van de 
Tweede-Kamerfractie van de ARP.
De resultaten van dat gesprek behandelde mr. 
Andriessen in zijn fractie en toen schreef hij mr. 
Burger dat „dat gesprek geen aanknopingspunt 
biedt voor het mijnerzijds nemen van enigerlei 
verantwoordelijkheid voor het tot stand komen 
van het door u beoogde kabinet. Noch de pro
gramformule, noch de verschafte informaties 
over programpunten omtrent de uitwerking 
waarvan wij zekerheid wensen respektievelijk 
vrijheid van handelen verlangen zonder dat de- 
kabinetskwestie zou worden gesteld, maar even
zeer het ontbreken van de mogelijkheid voor een 
voldoende eigen inbreng van christen-demo- 
kratische ministers in het kabinetsprogram geven 
een basis voor het nemen van een zodanige ver
antwoordelijkheid.

Het spreekt derhalve vanzelf, dat ik, indien des
ondanks geestverwanten zouden worden uitgeno
digd in het beoogde kabinet zitting te nemen, 
deze zal ontraden op zo’n uitnodiging in te gaan.

Een eventueel tot stand gekomen kabinet-Den 
Uyl zal de overgrote meerderheid van mijn frak- 
tie zakelijk beoordelen, echter met inachtneming 
van de programmatische wensen welke wij heb
ben ingebracht en welke wij in een bijlage nog 
eens hebben geresumeerd. Op de genoemde pun
ten zullen wij in elk geval beleidsvoornemens, 
zoals deze thans worden aangekondigd, niet 
kunnen volgen.”
Zo schreef mr. Andriessen aan mr. Burger op 
woensdag 28 maart.
Op vrijdag 30 maart antwoordde de formateur 
uitvoerig op deze brief. In het kader van dit ver
haal een enkele citaat uit mr. Burgers brief, welke 
geheel gepubliceerd werd in „de Nederlander” 
van vrijdag 6 april:
„Wat de eigen inbreng betreft, die is open. Mijn, 
naar ik dacht plausibele opstelling, is geweest, 
dat de christen-democratische bewindslieden 
zich - met behoud van eigen inbreng - bewust 
dienen te zijn van de aard, het karakter en de 
programmatische uitgangspunten van het 
kabinet, waartoe zij besluiten toe te treden. En 
wat die uitgangspunten betreft, dacht ik, dat mij 
geen gebrek aan pragmatische soepelheid kan 
worden verweten, althans heb ik mij daartoe in 
lange stukken, waarop ik weinig critiek heb ge
hoord, beijverd. Er is dan ook geen sprake van 
automatisch slikken met huid en haar, voor nie
mand! Het college zal eigen weg hebben te 
zoeken; mijnerzijds kan ik daartoe slechts de 
bouwstenen aandragen. Maar het is duidelijk, dat 
de aanwezigheid van Uw geestverwanten daarbij 
van groot belang is — ook voor Uw doeleinden.”

Zo schreef mr. Burger aan mr. Andriessen. Deze 
laatste reageerde op dinsdag 3 april met een 
communiqué op de brief van de 
kabinetsformateur. Dit communiqué luidde:

„De voorzitter van de KVP-Tweede-Kamerfrac
tie deelt na gehouden fractieberaad mee, dat hij 
in de brief van de formateur van 30 maart 1973 
geen aanleiding kan vinden terug te komen op 
zijn standpunt, vervat in zijn brief van 28 maart 
1973. In die brief is de opstelling van de KVP-- 
fractie met betrekking tot de formatie-Burger 
uiteengezet.

De programmatische verlangens van de KVP- 
fractie zijn:

1) een programformule die ook recht doet aan 
het program dat de christen-democratische 
partijen aan de kiezers hebben voorgelegd;

2) duidelijkheid omtrent de uitwerking van een 
aantal belangrijke programpunten respectie
velijk het niet-stellen van de kabinetskwestie 
terzake;

3) voldoende eigen inbreng van de christen-- 
democratische ministers in het kabinetspro
gram.

Daarom moet hij in de gegeven situatie geestver
wanten blijven ontraden in een kabinet-Den Uyl 
zitting te nemen” .
Aldus het communiqué van dinsdag 3 april van 
mr. Andriessen.
Mr. Burger zei, toen hij op een persconferentie 
vertelde over zijn overwegingen, het niet juist ge
vonden te hebben dat de KVP-fractievoorzitter 
ALLEEN per communiqué reageerde op zijn 
brief.

ZES ARGUMENTEN

Mr. Burger had zes argumenten om te veronder
stellen dat het door hem beoogde kabinet vol
doende steun zou ondervinden:

1. de overgrote meerderheid van de KVP-fractie 
zegde zakelijke steun toe,

2. het programma keerpunt '12 van de progres- 
sieven en het program van de christen-demo- 
craten liepen voor 80 procent parallel; welis
waar hadden KVP en ARP negentien 
programpunten, maar er was geen bestrijding 
van progressieve punten,

3. KVP-fractievoorzitter Andriessen had ver
klaard, dat er geen alternatief is,

4. de huidige gecompliceerde politieke situatie, 
die de volksvertegenwoordiging tot een zorg
vuldige houding tegenover het kabinet dwingt 
en tot terughoudendheid wat betreft het stel
len van de kabinetskwestie,

5. bij allerlei groeperingen had het beoogde ka
binet- den Uyl nogal wat weerklank gevonden,
6. de ervaringen met het kabinet-Biesheuvel, 
dat na een jaar verkiezingen moest uit
schrijven, lokten niet tot herhaling.

DOORSLAG

Tegenover deze, voor mr. Burger positieve pun
ten, stonden evenwel drie anderen, die voor hen 
tenslotte de doorslag gaven om te twijfelen aan de 
volgende te verwachten steun.
De drie punten waren, zo vertelde mr. Burger, als 
volgt:
1. mr. Andriessen zegde een geclausuleerde zake
lijke beoordeling toe, en kwam niet met aankno
pingspunten om verschillen van mening op te los
sen; daaruit zouden moeilijkheden kunnen voort
komen.
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2. de KVP deelde mee geestverwanten te zullen 
ontraden zitting te nemen in een kabinet- den 
Uyl; in die omstandigheid zou van een brugfunc
tie van het kabinet- den Uyl niet veel terechtko
men,
3. het afwijzen door de KVP van enigerlei verant
woordelijkheid voor het totstandkomen van het 
kabinet- den Uyl.

UITGESTOKEN PINK

„Deze drie zaken met elkaar hebben de doorslag 
gegeven”, aldus mr. Burger. Volgens hem had de 
KVP in zijn formatieperiode een sleutelpositie 
ingenomen. „Ik heb zitten kijken naar een uitge
stoken hand, naar een uitgestoken pink, om over 
de hobbel heen te komen. Maar ik kwam in een 
ijlte te staan. En daar het bestaan van het door 
mij te vormen kabinet afhankelijk zou zijn van de 
KVP, moest ik mijn twijfels blijven behouden” , 
zei mr. Burger. Zo moest hij tot de conelusie ko
men, dat hij de opdracht tot het vormen van een 
kabinet aan de koningin moest teruggeven.

H. Lokkerbol

Eindverslag formateur mr. Burger
Op donderdag 5 april heeft kabinets
formateur mr. JA.W . Burger koningin 
Juliana verzocht hem te ontheffen van de 
opdracht een kabinet te formeren. Dit 
verzoek werd, zoals bekend, ingewilligd. 
De motiveringen voor zijn verzoek legde 
mr. Burger neer in een aan de koningin 
gerichte brief. De letterlijke tekst van 
deze brief luidde als volgt:

„Majesteit, Op 1 februari 1973 hebt U mij 
opgedragen” een kabinet te vormen dat 
geacht kan worden in voldoende mate 
steun in de volksvertegenwoordiging te 
zullen ondervinden.”
U hebt mij toegestaan deze opdracht in 
beraad te houden.
Ik heb U regelmatig op de hoogte mogen 
houden van het verloop der gevoerde be
sprekingen zowel door middel van 
persoonlijke gesprekken als langs 
telefonische weg.
Van de gevoerde besprekingen zijn steeds 
mededelingen aan de communicatie-- 
media gedaan, terwijl de uitvoerige cor
respondentie eveneens is gepubliceerd. 
Mijn uitgangspunt was de „patstelling” , 
waartoe informateur Ruppert 
concludeerde in zijn rapport van 31 
januari j.1., daaraan toevoegende, dat hij 
het niet bij voorbaat uitgesloten achtte, 
dat een opdracht aan een socialistische 
formateur zal kunnen leiden tot een voor

de meerderheid der volksvertegenwoordi
ging aanvaardbare uitkomst.
De formatie-opdracht vereist met name 
ook een uitspraak omtrent een toekomst
verwachting, t.w. dat het kabinet in vol
doende mate steun in de volksvertegen
woordiging zal ondervinden.
Omtrent de te verwachten mate van steun 
nu, is bij mij enige twijfel blijven bestaan 
o f die voldoende mag worden geacht. 
De omstandigheden, dat de voorzitter van 
de K.V.P.-fractie op 28 maart j.1. met zo
veel woorden heeft verklaard, dat de 
christendemocratische partijen niet in 
staat zijn een duidelijk alternatief te 
vormen, alsook in een combinatie met de 
V.V.D. geen realiseerbaar alternatief te 
zien, aldus de conclusies van informateur 
Ruppert bevestigend, nemen het feit niet 
weg, dat de formatie-formule mij een 
plicht oplegt, waaraan ik meen niet vol
ledig te kunnen voldoen.
Op grond van het bovenstaande moge ik 
Uwe Majesteit verzoeken mij te willen 
ontheffen van mijn formatie-opdracht.”

Aldus de brief met het eindverslag van 
mr. Burger over zijn formatiearbeid. 
Elders in dit weekblad „de Nederlander” 
wordt uitvoerig over de beweegredenen 
van hem geschreven.

H.L.
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De redactie van „de Nederlander” meen
de er goed aan te doen haar lezers op de 
hoogte te stellen van de ervaringen, welke 
drs. R. Zijlstra, voorzitter van de Christe
lijke Boeren- en Tuindersbond, opdeed in 
Ecuador. Hij schreef hierover in het 
weekblad „Nederlandse Gedachten” van 
de ARP het nevenstaande verhaal.
Drs. Zijlstra gaf de redactie van „de Ne
derlander” gaarne toestemming het ver
haal over te nemen.

Op uitnodiging van de regering 
maakte drs. R. Zijlstra, voor
zitter van de C.B.T.B. en lid 
van het ARP-Partijbestuur, 
deel uit van een Koninkrijksde- 
legatie, die van 20 tot 30 maart 
in Quito de conferentie van de 
economische commissie voor 
Latijns-Amerika van de Ver
enigde* Naties bjjwoonde. In deze 
commissie, die jaarlijks bijeen
komt, Worden als belangrijkste 
punten besproken de economi
sche ontwikkeling in de diverse 
Zuidamerikaanse landen, gedu
rende de eerste jaren van het 
tweede ontwikkelingsdecenniura 
(1970-1980). Ook stond op de 
agenda de ontwikkeling van de 
handelspolitieke betrekkingen 
tussen de Zuidamerikaanse lan
den en de EEG. Op deze pagi
na’s treft n enkele eerste in
drukken aan, die drs. R. Zijl
stra, in Equador opdeed.

Dat Equador niet vlak bij de 
deur lig t,-«ag -by jfcen  uit het 
feit dat ik zondagavond om 
half acht van Schiphol vertrok 
en eerst 24 uur later Quito, de 
hoofdstad van deze Amerikaan
se staat, bereikte.

Voorzichtig leven is In het alge
meen een wenselijke zaak, maar 
de eerste dagen na aankomst in 
deze plaats wel In het’ bijzonder. 
In het Andesgebergte, op meer 
dan 3200 m hoogte, is de lucht ijl 
en het wat jachtige West-Europe- 
se tempo kan dan ook beter op 
Schiphol achterblijven. En dan de 
pogingen om zicht op het land te 
krijgen, o-m begrip te ontplooien 
omtrent de problemen en moge
lijkheden; eén indruk van de leef
wijze en cultuur te vormen.

EEN ENKEL ECONOMISCH  
GEGEVEN
Het land ligt gedeeltelijk tussen 2 
bergruggen in en daalt dan af 
naar de Stille Oceaan. Het kli
maat is dan ook navenant: van 
tropisch tot aangenaam bergkli
maat.
De bevolking van 6% miljoen is 
voor 40"/o puur indiaans, 40<‘/o mes
tiezen, 10“/(i negers en 10% blan
ken.
De economie is sterk agrarisch 
bepaald. Koffie, cacao en bananen 
vormen de belangrijkste produk- 
ten.
Het grondbezit is, zoals zo vaak, 
sterk geconcentreerd in de handen 
van enkele groot grondbezitters, 
dde op hun haciënda's het leeu
wendeel van de handelsprodukten 
verbouwen.

Blakende rijkdom en bittere ar
moede bepalen ook hier, zoals in 
zovele Z. Amerikaanse landen, het 
maatschappelijk beeld. De wat be
ter betaalde arbeiders die- ik op 
het platteland gezien heb, ontvin
gen een loon van 12 sucres per 
dag. De werkdag strekte zich dan 
uit van 7 - 4  uur en als u de koers 
van een sucre stelt op 12 cent dan 
leert een rekensom dat f 1,50 per 
dag verdiend kan worden. Dit 
wijst erop dat in feite op dit plat
teland nog niet gesproken kan 
worden van een geld- en krediet
maatschappij, van een markteco
nomie. De indiaanse families die 
hier met grote gezinnen in ver
krotte optreksels wonen, leven 
van de hand in de tand, van wat 
de natuur opbrengt. Iedere familie 
heeft dan ook een paar beesten.

Een magere koe' graast in 'een 
berm of op een stukje land. Scha
pen en merkwaardige zwarte, wol
lig behaarde varkens staan vast 
gelijnd bij het huis. Kinderen, vee 
en honden krioelen door elkaar en 
volwassenen sjokken beladen met 
hout, wat produkten in zware 
manden of vastgesjorde benzine- 
blikken schijnbaar naar een onbe
stemd doel.
In de stadjes en dorpen lijkt de 
gehele mannelijke bevolking vaak 
de dag met niets doen of slapen 
door te brengen. Zoveel mogelijk 
eriergie dient te worden bespaard.

Ecuador
Indrukken van een 
Zuid-Amerikaans land

Toch is er ook in Equador een in
dustriële ontwikkeling op gang. In 
de steden Quito en Guayquil zijn 
kantoorgebouwen en flats verre
zen. Er is olie ontdekt in het oos
ten van het land, een begin van 
een olieboor is te constateren.

■Wil een land zijn welvaart vergro
ten dan is een industriële ontwik
keling nodig; dat is een stelling 
die wij ook in Nederland en met 
succes hebben toegepast.

WOEKERPLANTEFFECTEN
En toch, ik kan mij niet aan de 
indruk onttrekken dat de in
dustrialisatie, die hier kennelijk 
zo snel moet gaan, woekerplantef- 
fecten vertoont.
Internationale banken, elektroni
ca, cosmetica en de mechanise
ring hebben m.i. als het ware hun 
natuurlijke aansluiting nog niet 
gevonden; zij bepalen toch het 
beeld van de steden en in toene
mende mate van-,het platteland.
Een tocht van Quito naai* Macha- 
chi, een plaatsje ongeveer 50 km 
ten zuiden van Quito, maakt dit 
duidelijk. Asfaltering, schreeuwen
de benzinestations, half afgemaak
te betonconstructies, autowrakken, 
coca cola en autoreclame geven 
aan de armoede a.h.w. een ander 
decor.

De gevolgen van deze ontwikke
ling uiten zich ook op andere wij
ze. Langs de route zijn een tiental 
kruisjes in de berm te ontdekken 
met kindernamen. Langs deze 
weg spelen immers die duizenden 
kleine peuters en er vallen ook 
verkeersslachtoffertjes. Aanko
mende in Machachi wordt dit ge
vaar op hartbrekende wijze bewe
zen.
Wij moeten wachten voor een 
stoet van een honderd van deze 
kinderen, 4 - 8  jaar oud, ze staan 
in rijen van zes met versierde 
boogjes in de hand. In het midden 
vier van deze peuters die een kist
je dragen, waarin zo'n slachtof
fertje ligt van misschien 2 jaar. 
Aansluitend op de kinderstoet en
kele tientallen volwassenen. India
nen, ouders en familie in rouw- 
dracht, die snikkend de stoet vol
gen.
Een Industrialisatie maakt zich 
gulzig meester van het land. Fou
ten die wij gemaakt hebben in een 
soortgelijk proces en die wij nu 
als zodanig onderkennen worden 
hier ook opgestapeld. Opnieuw 
wordt een cultuur bedreigd en een 
harmonie verstoord.
De armoede wordt niet opgelost 
voor miljoenen bewoners, maar 
krijgt er een dimensie bij. Naast 
het landbouwproletariaat ontstaat 
het industriële proletariaat. De 
benzine en cola paupers.

Het inkomen, dat nu op f 500 per 
hoofd ligt, zal wel omhoog gaan, 
maar zal voor het overgrote deel 
van de zes miljoen inwoners wei
nig gaan veranderen, als de maat- 
schappijstruktuur niet drastisch 
wordt gewijzigd. Het enige wat op 
korte termijn verandert, is, dat de 
mannen en vrouwen en kinderen 
hun. onmogelijk zware lasten nu in 
benzineblikken op de. rug hebben 
gebonden; dat Angelique tijdens 
haar spel door een auto wordt 
overreden.
Op de terugweg schettert de mo
derne popmuziek uit de autoradio, 
slechts onderbroken door een goed 
geoliede mannenstem, die 5% mil
joen paupers, wier grootste zorg 
is de volgende dag te bereiken, de 
geweldige rijkwaliteiten van de 
Toyota aanprijst, de voortreffelij
ke smaak van een bepaald whis- 
kymerk omschrijft en de vrouw
tjes, die als lastdieren bepakt 
langs de weg voortsjouwen aan
raadt om voor de nacht een be
paalde huidcrême niet te verge
ten.

Quito, 23 maart 1973 
Rinse Zijlstra.

OPENING VAN DE 25e ZIH ING  VAN DE 
ECONOMISCHE COMMISSIE VOOR 
LATIJNS-AMERIKA
Palico Legislativo in Quito is 
deze dag een druk bezocht ge
bouw. 400 delegatieleden uit al
le Zuid- en Midden-Amerikaan- 
se landen, maar ook uit Ameri
ka, Engeland, Frankrijk en Ne
derland maken zich op om het 
25-jarig bestaan van de ECLA 
te vieren, en in de tweede 
plaats om de gebruikelijke 
agenda af te werken. Nu zal de 
doorsnee Nederlander niet 
overmatig geïnteresseerd zijn 
in datgene wat dezer dagen in 
Quito wprdt besproken, al was 
het alleen maar vanwege het 
feit dat hij waarschijnlijk nog 
nooit van de ECLA gehoord 
heeft. Welnu, om eventuele ont
stane nieuwsgierigheid te be
vredigen, ECLA is de afkorting 
van de ,,Economische Commis
sie voor Latijns Amerika” , één 
van de vele loten aan de stam 
van de Verenigde Naties en in 
dit geval een uitloper van de 
Raad voor Economische en 
Sociale-.., aangelegenheden van 
de V.N.
De commissie is opgericht met 
het doel specifieke vraagstuk
ken van de Latijns-Amerikaan
se landen te bestuderen en de 
samenwerking tussen die lan
den te bevorderen.
Nederland is bij deze arbeid 
betrokken, wegens de binding 
met Suriname en de Antillen 
en onze delegatie staat dan ook 
altijd onder leiding van een Mi
nister uit een van deze gebie
den.
Ditmaal is minister Croes, mi
nister van Economische zaken 
van de Antillen, leider van de 
delegatie.

BELANGRIJKSTE PUNTEN
Als belangrijkste punten staan 
ditmaal vermeld: De economi
sche en sociale ontwikkeling in 
Z.-Amerika gedurende de eer
ste 2 jaren van de periode, 
aangeduid als het tweede ont- 
wikkelingsdecennium. In de 
tweede plaats de Latijns-Amé- 
rikaanse deelneming aan de ko-.

mende handelspolitieke bespre
kingen, die eind 1973 in Geneve 
zullen beginnen.
Maar vandaag, zoals gezegd, is 
het feest, 25 jaar heeft deze 
commissie gewerkt. De presi
dentiële garde, bestaande uit 
rijk uitgedoste kurassiers mo
gen dan ook de erehaag vor
men voor Kurt Waldheim, se- 
cretaris-generaal van de V.N. 
maar ook voor Roul Prebisch, 
een zeer vooraanstaand ontwik- 
kelings-deskundige en Peres 
Guerrero, secretaris-generaal 
van de Unctad.
Ruim 400 delegatie leden uullen 
de zaal. Op het podium opval
lend veel uniformen.
Equador is immers een militai
re dictatuur. Op het balcon 
honderden schoolkinderen. Zij 
blijken even later het koor te 
vormen dat als de president bin
nen is het volkslied zal zingen. 
Dan beginnen de toespraken; 
de obligatie nummers, waaruit 
in ieder geval blijkt dat de 
kennis van de problemen lang
zamerhand omvangrijk en 
diepgaand is geworden.

-De funkties die de sprekers be
kleden, garanderen dat de for
mulering vrijwel vlekkeloos is. 
Kurt Waldheim opent' deze rij; 
een lange wat magere man, 
zijn Oostenrijks accent nog niet 
kwijtgeraakt, prijst tegen het 
decor van vlaggen en unifor
men het gastland Equador, be
schrijft de problemen die de 
V.N. familie in het algemeen 
nog heeft op te lossen en die 
welke Zuid-Amerika in het bij
zonder onder ogen moet zien. 
Complimenteert vervolgens de 
ECLA voor het werk, dat zij op 
dit terrein reeds heeft verricht 
en welk, zoals hij het uitdrukt, 
de verwachtingen ver overtrof
fen heeft en besluit met de zin 
d a t. het niet mag voorkomen 
dat in de wereld een kleine ge- 
priviligeerde groep in weelde 
baadt, terwijl nog zovelen on
der zulke erbarmelijke omstan
digheden hun bestaan voortsle
pen. De gepriviligeerde groep 
die hier bijeen is knikt instem

mend en applaudiseert. Vervol
gens betreedt een man in in
drukwekkend uniform het 
spreekgestoelte. In tegenstel
ling tot mijn vermoeden, blijkt 
hij de Minister van Financiën 
van Peru te zijn.
Daarna de President van Equa
dor zelf. De kleine, gezette, 
maar martiaal uitgedoste bri- 
gade-generaal Rodriquez,
spreekt met Latijnse eloquentia 
ruim een half uur. Tijdens zijn 
toespraak staan 5 leden van 
zijn kabinet in de houding een 
meter achter hem opgesteld.

FELICITATIES
De rest van de vrijdag en de 
zaterdag wordt besteedt aan 
het uitspreken van felicitatie of 
introductieredevoeringen van 
de hoofden der delegaties. 
Twee zaken komen in ieder ge
val duidelijk naar voren. In de 
eerste plaats een groeiende be
hoefte en wel bij de Zuid-Ame- 
rikaanse landen om de samen
werking op dit continent te ver
stevigen. Ook Minister Croes 
beklemtoont namens de Neder- 
landsedelegatie het standpunt 
dat Latijns-Amerikaanse inte
gratie van vitaal belang wordt 
geacht en dat de rol die de 
ECLA hierin kan spelen van 
onze kant kan rekenen op de
zelfde steun als in de afgelopen 
jaren.
Dat deze steurt niet alleen 
in dit gebied gewaardeerd 
wordt bleek uit een redevoering 
van Santa Cruz, Chileens am
bassadeur bij de V.N., die 
pleitte voor volledig latinise
ring van het werk van de 
ECLA. De volgende dag kreeg 
hij de steun van Cuba. Dit zou 
betekenen dat de V.S., Canada, 
Engeland, Frankrijk en Neder
land hun biezen zouden moeten 
pakken.
In hoeverre deze gedachte 
steun vindt zal deze week als 
de besprekingen werkelijk be
ginnen en resoluties worden 
ontworpen, blijken.

Quito, 27 maart 1973 
Rinse Zijlstra

Rentedragende leningen studiejaar 1 9 7 3 /1 9 7 4

De christelijk-historische minister mr. C. van 
Veen van onderwijs heeft in een nota aan de 
Tweede Kamer mededelingen gedaan over een 
nieuw stelsel van studieleningen voor studenten 
in het wetenschappelijk onderwijs en het hoger 
beroepsonderwijs. Deze leningen worden een 
faciliteit naast (en niet in de plaats van) het 
tegenwoordige rijksstudietoelagenstelsel. De 
lening is bedoeld voor meerderjarige studenten 
die, gezien de hoogte van het inkomen van hun 
ouders, niet voor een rijksstudietoelage in aan
merking komen. De minister wil de mogelijkheid 
van lenen ook bieden aan meerderjarige bursalen 
met een kleine toelage. Het bedrag van de lening 
zal voor het studiejaar 1973-74 voor een student 
bij het w.o. ten hoogste ƒ  3500.— , en voor een stu
dent hij het h.b.o. ten hoogste ƒ  2800,— , zijn.

Ten einde de terugbetaling van de lening vol
doende te waarborgen, zullen studenten ouder 
dan 35 jaar die voor de eerste keer een aanvraag 
indienen, niet voor een lening in aanmerking ko
men. Aan de verstrekking van de lening zal een 
beoordeling van de geschiktheid voor studie 
vooraf gaan. De rente van de lening wordt gekop
peld aan de marktrente van langlopende over-

heidsleningen. De terugbetaling moet beginnen 
twee jaar na beëindiging van de studie, en moet 
ten laatste na 20 jaar beëindigd zijn.

TERUGBETALING

De terugbetaling wordt zoveel mogelijk afge
stemd op de verwachte groei van het inkomen van 
de afgestudeerde. Dit is te verwezenlijken door de 
som van rente en aflossing geleidelijk te laten op
lopen tijdens de periode van terugbetaling.

Meerderjarig wordt een student voor het recht op 
een lening beschouwd als hij voor 1 september 
van het betreffende studiejaar 21 jaar is, o f  als hij 
is gehuwd (geweest).

De lening kan alleen worden toegekend aan 
Nederlanders die in ons land wonen en studeren. 
Ook voor het verkrijgen van de studielening 
wordt jaarlijks de studievoortgang beoordeeld. 
De leningen worden toegekend onafhankelijk van 
het ouderlijk inkomen. Er wordt wel rekening ge
houden met eigen inkomsten van de student of 
die van zijn eventuele echtgenote.
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Een menslievende organisatie
HET NEDERU\NDSE RODE KRUIS
Het Nederlandse Rode Kruis, bij Koninklijk 
Besluit van 19 juli 1867 opgericht, telt thans 466 
plaatselijke afdelingen met in totaal meer dan 
één miljoen contribuerende leden. Na de Tweede 
Wereldoorlog heeft niet alleen de hulpverlening 
na grote rampen in het buitenland grote vlucht 
genomen, ook in eigen land is het aantal taken 
sterk uitgebreid. Zo zijn er nu meer dan 250 Rode 
Kruis Kolonnes met in totaal 12.000 vrijwil- 
ligers(sters), gespecialiseerd in het EHBO-werk, 
en die daarnaast ook medewerking verlenen aan 
medisch-sociaal werk. Districts-kolonnes worden 
opgericht ten behoeve van een bundeling van 
krachten voor hulpverlening na grote 
calamiteiten.

LANGS DE WEGEN

Gedurende de spitsuren in de week-ends zijn 
thans tien Rode Kruis-ambulances met vrijwillig 
personeel gestationeerd op vitale plaatsen van het 
snelwegennet in ons land. Rode-Kruis-artsensets 
zijn aanwezig in de patrouillewagens van de 
Rijkspolitie en de Wegenwacht. Het aantal vaste 
hulpposten langs de wegen bedraagt ongeveer 
900. Enkele plaatselijke afdelingen richten in het 
badseizoen hulpposten op het strand in. Dit wat 
betreft Nederland. Om even een uitstapje te 
maken:

RODE KRUIS-ACTIVITEITEN NAAR HET 
BUITENLAND IN 1972

LAND: SOORT HULPVERLENING:

Bangla DesJ slachtoffers
conflict

Afghanistan overstromingen en 
hongersnood

Algerije overstromingen en 
aardverschuivingen

Boeroendi stammen-oorlog
Bolivia medische bijstand 

afgelegen dorpen
Philippijnen overstromingen
Haiti overstromingen
Indonesië overstromingen
India Oostpakistaanse

vluchtelingen
Cura9 ao rampendepot
Tanzania vluchtelingen uit 

Boeroendi
Iran aardbeving
Nicaragua aardbeving
Pakistan hulpverlening 

displaced persons
Ceylon ondervoede

kinderen
Suriname mythylschool,

poliklinische
revalidatie

Vietnam conflict
Joegoslavië pokken-epidemie

aardbeving

MATERIELE HULPVERLENING

De rampenorganisatie van het Nederlandse Rode 
Kruis beschikt over een centraal Magazijn, 91 
rampendepots in het land, 13 kringmagazijnen 
en 15 dependances met in totaal tienduizenden 
bedden met toebehoren, brancards verbandstof- 
fen e.d.

VOERTUIGEN

Centraal wordt beschikt over een aantal vracht
wagens en ambulances en een speciale bus voor 
het vervoer van invaliden. In het land bevinden 
zich ongeveer 110 zogenaamde mobiele een
heden, terwijl vele afdelingen ook zelf 
ambulances hebben.

RADIO-MEDISCHE-DIENST

De Radio-Medische Dienst van het Nederlandse 
Rode Kruis geeft jaarlijks in ongeveer 350 geval
len medische adviezen aan opvarenden van 
schepen e.d., die aan boord ziek zijn geworden of 
een ongeluk hebben gekregen. Dat gebeurt door 
enkele artsen, die altijd via Scheveningen Radio 
bereikbaar zijn.

BEZIGHEIDSTHERAPIE

Het Rode Kruis heeft bijna 200 bezigheids
therapeuten in vaste dienst, die werken met 
patiënten in ziekenhuizen, verpleeginrichtingen 
en revalidatiecentra. In Huize Norel te Epe is een 
officiële dagschool voor de opleiding (duur 18 
maanden) tot bezigheidstherapeute.

WELFARE

Vrijwillig welfare-werk heeft tot doel aan 
chronisch zieken, gehandicapten en eenzame be
jaarden thuis een zinvolle tijdsbesteding te geven 
door verantwoorde handvaardigheidstechnieken 
of andere vormen van bezigheid, waardoor de 
aandacht van het ziek-zijn, de handicap of

eenzaamheid wordt afgeleid. Het aantal welfare-- 
vrijwilligsters bedraagt rond 7.000.

VAKANTIEPROJECTEN

Het Nederlandse Rode Kruis verschaft jaarlijks 
aan ongeveer 4.000 chronisch zieken en 
gehandicapten een week vakantie. Dat gebeurt in 
de eerste plaats aan boord van het hospitaalschip 
1. Henry Dunant. Voorts in de eigen tehuizen De 
Valkenberg in De Steeg en IJsselvliedt te Wezep.

BLOEDTRANSFUSIEDIENST

Er zijn thans 114 plaatselijke afdelingen met een 
eigen bloedtransfusiedienst, waaraan de Centrale 
Medische Bloedtransfusie Commissie te 
Amsterdam leiding geeft. Het Rode Kruis kent 
twee categoriën donors: a) die bloed geven dat 
direct bestemd is voor patiënten; b) die bloed 
afstaan voor de bereiding van plasma en 
eiwitfracties. De eerste categorie telt ongeveer
250.000 mensen, de tweede bijna 100.000.

TROMBOSEDIENST

In enkele tientallen plaatsen in het land bevinden 
zich trombosediensten van het Rode Kruis, die 
tot taak hebben bij die patiënten wier 
behandeling met antistollingsmiddelen door 
huisarts of specialist nodig wordt geacht, thuis of 
op een polikliniek bloed af te nemen, dit te 
onderzoeken en daarna advies te geven over de 
dosis voor de komende periode.

LECTUURVOORZIENING

Het Rode Kruis heeft na de tweede wereldoorlog 
al meer dan vijftig miljoen tijdschriften en 
tweeëneenhalf miljoen boeken uitgezonden voor 
thuisliggende zieken en patiënten in zieken
huizen, inrichtingen o f  bejaardentehuizen.

ORGAANTRANSPLANTATIE

De ontwikkelingen die zich voltrekken op het ge
bied van orgaantransplantaties hebben in 1968 
geleid tot de instelling door het Rode Kruis van 
een commissie, die tot taak kreeg de met dit 
onderwerp samenhangende aspecten van 
medische, ethische, juridische, verpleegkundige, 
registratieve en voorlichtende aard te bestuderen. 
In 1969 werd een interimrapport uitgebracht, in 
1971 het eindrapport.
In 1959 is een Centrale Commissie voor 
Hoornvliesinstanties opgericht om de bevolking 
vertrouwd te maken met de gedachte dat na het 
overlijden hoornvliezen kunnen worden 
afgestaan ten behoeve van een medemens.
In 1970 is op verzoek van de Stichting 
Eurotransplant begonnen met de oprichting van 
een Vrijwillig Automobilisten Korps waarvan de 
leden bereid zijn het vervoer van een nier of 
typeringsmateriaal voor een niertransplantatie te 
verzorgen van een ziekenhuis in hun naaste 
omgeving naar een transplantatie- o f typerings- 
centrum.

PRINSES IRENE FONDS

Het Prinses Irene Fonds van het Nederlandse 
Rode Kruis verzorgt jaarlijks vele honderden

ontspanningsavonden in bejaarden-, verpleeg- en 
verzorgingstehuizen. Groepen amateurs treden 
daarbij gratis op voor bejaarden en zieken, die 
niet meer in de gelegenheid zijn buitenshuis 
amusement te zoeken en financieel niet in staat 
zijn artiesten voor zich te laten optreden.

INFORMATIEBUREAU

Dit bureau vervult in de eerste plaats een taak als 
centrale instantie voor het verzamelen en 
doorgeven van inlichtingen over het lot van mili
tairen, die deel hebben uitgemaakt van in oorlog

gewikkelde strijdmachten. Daarnaast wordt 
bemiddeling verleend bij het inwinnen en 
doorgeven van inlichtingen over het lot van civiele 
personen.

JEUGD RODE KRUIS EN JONGEREN 
HULPDIENST

Het Jeugd- en Jongerenprogramma van het Rode 
Kruis is een programma van activiteiten gericht 
op humanitaire opvoeding en sociale vorming, 
waarvan jeugdwerk en onderwijs binnen hun 
eigen programma gebruik kunnen maken. Zo 
wordt getracht contacten tot stand te brengen 
tussen groepen gehandicapte en niet-ge- 
handicapten jongeren. Aan de Jeugd Rode Kruis
activiteiten nemen jaarlijks honderdduizenden 
kinderen en jongeren van kleuterschoolleeftijd 
tot ongeveer 25 jaar deel. Een Jongeren Hulp 
Dienst (16 tot 25 jaar) verleent allerlei diensten in 
ziekenhuizen en bejaardentehuizen e.d. en ook 
bij zieken en bejaarden thuis.

Stichting Rechtswinkel 
Amsterdam draait op volle 
toeren
De Nederlandse Rechtswinkels, waar iedereen vrijwel kosteloos 
rechtskundig advies en bijstand kan krijgen van studenten die aan 
de juridische faculteiten studeren of afgestudeerd zijn, krijgen 
jaarlijks ongeveer 20.000 gevallen te behandelen. De helft hiervan 
is verdeeld over de universiteitssteden Groningen, Utrecht en Am
sterdam. Sinds april 1972 kreeg de Amsterdamse Rechtswinkel 
3500 bezoekers waarvan er 2000 geholpen werden en 1500 door
gestuurd werden naar andere instanties. Deze gegevens zijn terug 
te vinden in het jaarverslag 1972 dat de Stichting Rechtswinkel Ro
zenstraat 6 in Amsterdam deze maand heeft uitgebracht.

In dit verslag zijn de uitkomsten opgenomen 
van een onderzoek dat in de periode juni tot 
september van het afgelopen jaar onder de 
bezoekers van de Rechtswinkel gehouden is. 
Uit dit onderzoek bleek dat meer dan de helft 
van de 3500 bezoekers per jaar minder dart
10.000 gulden verdiende. Deze mensen kam
pen het meest met problemen over sociale 
verzeker!ngswetgeving en sociale bijstand. 
Deze problemen vallen onder de sektie ar
beidsrecht, sociale verzekering en bijstand. 
Een ander veel voorkomend geval in deze 
sektie is .de ontslagprocedure. Termijnen 
worden bij ontslag vaak niet in acht geno
men. De sektie tw ijfelt aan het alleenbeslis
singsrecht van de directeur van het gewes
telijk arbeidsbureau.

Vijf sekties
De Rechtswinkel is verdeeld in v ijf sekties. 
Naast voornoemde sektie zijn er ook die per
sonen- en familierecht en erfrecht, consu
menten- en verzekeringszaken en huurpro- 
blemen en administratiefrechtelijke woonza- 
ken behandelen. De vijfde sektie is de sektie 
diversen waarin de restgroep wordt opge
vangen. Bij de sektie personen- en familie
recht werd de helft van de 350 behandelde 
zaken in beslag genomen door echtschei- 
dingskwesties. Vooral hier werd behoefte ge
voeld aan steun van maatschappelijke wer
kers. Er kwamen hier ook klachten over de 
advocatuur naar voren. De mensen die zich 
tot de rechtswinkels wendden waren vaak 
ontevreden over de manier waarop zij door 
de advocaten behandeld waren. Ook bleek 
vaak dat adviezen en procedures van advo
caten moeilijk door hun cliënten begrepen 
werden. De Rechtswinkel verrichtte dan een 
vertaalfunctie. De sektie consumenten- en 
verzekeringszaken zou graag zien dat er een 
ombudsman voor het schadeverzekerings
bedrijf kwam.
Ook kreeg deze sektie veel te maken met 
agressieve verkoopmethoden. De sektie wo
nen heeft nogal eens te kampen met de 
moeilijke bereikbaarheid van ambtenaren. 
Men is nog niet zover gegaan, dat men be
paalde woningzaken heeft voorgelegd aan 
de zgn. 'Sleutelgeldcommissie'. Tot slot valt 
bij de sektie diversen de grote toeloop van 
vreemdelingen op. Toch bleek e rvoor veel 
vreemdelingen vaak een soort drempelvrees 
te bestaan. Toen de Rechtswinkel een ver
zoek kreeg om voor een Portugese vereni
ging in Amsterdam een spreekuurte houden 
heeft zij in die vraag toegestemd. Wekelijks 
wordt er door een medewerker van de sektie 
arbeidsrecht, die bijgestaan wordt door een 
tolk, een spreekuur gehouden. Op het ogen
blik wordt er nog een overkoepelend onder
zoek gehouden door een commissie van 
rechtswinkeliers psychologen en sociologen. 
Men hoopt hierdoor vast te stellen welke 
leemten door de Rechtswinkel worden opge
vuld en of overgegaan moet worden tot de 
publikatie van een 'zwartboek'.

Onverwacht grote 
belangstelling
In het eerste halfjaar van haar bestaan be
steedde de Rechtswinkel de meeste tijd aan 
het opbouwen van een goed draaiend hulp- 
verleningsapparaat. Dit was noodzakelijk 
omdat alle schattingen over het bezoekers
aantal ruimschoots werden overschreden. 
Alleen door een organisatorische wijziging 
kon de toeloop worden opgevangen. Op ie
dere zittingsdag (twee per week) komen er 
zo'n 45 tot 70 mensen aan de balie. Het aan
tal medewerkers aan de Rechtswinkel is in 
een jaar ruim verdubbeld. Op 18 april 1972 
waren het er 50, nu zijn het er 116, waarvan 
het grootste gedeelte afkomstig is van de Ge
meentelijke Universiteit van Amsterdam 
j66). Van de Vrije Universiteit van Amster
dam werken 26 studenten mee en het aantal 
afgestudeerden, dat zich beschikbaar stelt is 
24. De meeste studenten zitten in het 3e en 
;4e studiejaar.

Vervolg op pag. 6
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Nadat de medewerkers zich enigszins had
den ingesteld op de grote toeloop werd be
sloten in het tweede halfjaar vooral ruimte te 
scheppen voor een bezinning op de doelstel
lingen. In dat tweede halfjaar werd ook be
sloten een persconferentie te houden wat er
toe leidde dat het aantal bezoekers weer 
enorm steeg, in december zelfs tot 110 cliën
ten per week. Tijdens de evaluatievergade
ring in september 1972 werd besloten dat het 
rechtswinkelwerk meer in zou moeten hou
den dan individuele hulpverlening. Het voe
ren van acties moest niet uitgesloten wor
den. De Rechtswinkel probeert nu ook pre
ventieve voorlichting te geven door het 
schrijven van rubrieken in weekbladen. De 
mogelijkheid om deze voorlichting ook via 
scholen, vormingsinstituten en televisie te 
geven wordt onderzocht. Na een jaar heeft 
de Rechtswinkel een groot aantal externe re
laties opgebouwd. Er is het meest contact 
met de advocatuur, die spreekuur houdt in 
de Rechtswinkel, de sociale dienst van Am
sterdam, met notarissen en met de zgn. 
'Dinsdag advokaat', ook een vorm van 
rechtshulp, die is aangepast aan de grote be
hoefte aan rechtshulp onder de minder 
draagkrachtigen.

Samenwerking is er verder met het maat
schappelijk werk (Pierson Stichting en de 
Bond voor Maatschappelijk Werk) en het Ju
ridisch Consultatie Bureau, dat een maal per 
week twee advocaten beschikbaar stelt. De 
samenwerking met de Portugese vereniging 
is al genoemd.
Met de universiteit gaat de band niet verder 
dan het bijstaan van de Rechtswinkel door de 
wetenschappelijke staf. Het volgen van een 
stage-periode in de Rechtswinkel is niet mo
gelijk omdat het bestuur ervan van mening 
't-da t het onderwijsprogramma niet zodanig 
is': dat een stage zin kan hebben. De Rechts
winkel neemt zelfs duidelijk stelling tegen de 
huidige plannen om het onderwijs te her
structureren. Zij vindt dat door een studie- 
duurverkorting en een selectieve propedeu
se afbreuk wordt gedaan aan de per
soonlijkheidsvorming, het kritisch vermogen 
en het algemeen maatschappelijk inzicht van 
de jurist. Een verkorte opleiding richt zich 
sterk op de behoeften van de markt voor ju 
risten: overheid, bedrijfsleven en advoca
tuur. Hierdoor zal het volgens de Rechtswin
kel in de toekomst nog moeilijker worden om 
een oplossing te vinden voor de leemte in de 
rechtshulp aan de grote meerderheid van de

bevolking. Door deze relatie tussen het on
derwijs op de universiteit en de doelstelling 
van de Rechtswinkel is het duidelijk dat er 
grote bezwaren zijn tegen inpassing van het 
rechtswinkelwerk in het onderwijs. De 
Rechtswinkel vreest dat in zo'n situatie de 
universiteit eisen zal gaan stellen, die de zelf
standigheid zullen bedreigen. Een ander ge
vaar is dat het aanbod van onvoldoende ge
motiveerde of zelfs ongemotiveerde studen
ten de Rechtswinkel en haar doelstellingen 
zal overspoelen.

Grote verschillen

Een aantal rechtswinkels heeft zich verenigd 
in het Landelijk Overleg van Rechtswinkels 
(L.O.R.). Dit zijn de rechtswinkels van Am
sterdam, Den Haag, Groningen, Leiden, Nij
megen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht. 
Opmerkelijk is het grote verschil in budget 
tussen sommige rechtswinkels. DeTilburgse 
rechtswinkel heeft een budget van 70.000 
gulden per jaar. Amsterdam heeft een begro
ting voor 1973 opgesteld ten bedrage van 
35.500 gulden. Het tekort over 1972 bedroeg

22.682 gulden en 52 cent. Het contact met de 
andere rechtswinkels werd door Amsterdam 
beperkt tot het uitwisselen van technische in
formatie. Nu wordt dit contact ook gebruikt 
om te komen tot een gezamenlijke stelling- 
name en om een strategiediscussie te voe
ren. In het jaarverslag van de Amsterdamse 
Rechtswinkel is ook een hoofdstuk 'Doelstel
lingen en Strategie' opgenomen.
Dit hoofdstuk is bedoeld als discussiestuk. 
Hierin wordt gepleit voor een integratie van 
vakken als sociologie en psychologie bij het 
juridisch onderwijs omdat de juridische pro
blemen zelden alleen maar van juridische 
aard zijn. Heel duidelijk wordt erin  dit hoofdt 
stuk op gewezen dat de Wet herstructurering 
van professor Posthumus nog beperkter ju 
risten zal opleveren wat betreft hun inzicht in 
maatschappelijke verhouding. De Rechts
winkel stelt een heroriëntatie voor van de 
taak van de advocaat. Zij lanceert de idee van 
de 'sociale advocaat'. Deze zou naast de com
merciële moeten bestaan.

(Overgenomen uit: „Uitleg” , weekblad 
van het departement van onderwijs en 
wetenschappen).

Minister drs, B. J, Udink

Over tien jaar kan kwart van alle bejaarden 
in een bejaardenwoning wonen
Op het departement van volkxtuisvesting 
en ruimtelijke ordening is de materie van 
de huisvesting van echtparen en alleen
staanden van gevorderde leeftijd en der
gelijke categoriën volop in beweging;
De bouw va, verzorgingstehuizen voor 
bejaarden sinds 1970 aan een matiging is 
onderworpen. Daartegenover is een grote 
uitbreiding gegeven aan de bouw van 
kleine woningen, met name in de vorm 
van bereikbaar gelegen, bouwkundig aan
gepaste woningen van 2 of 3 vertrekken 
bij voorrang bestemd voor bejaarden, 
doch, waar en in zover hiervoor geen 
gegadigden zouden zijn, beschikbaar voor 
alleenwonenden en tweepersoonshuishou
dens beneden de 65 jaar. Binnen het jaar
lijkse bouwprogramma zal de bouw van 
tenminste 17.000 van deze kleine woningen 
extra bevorderd worden door steun van 
rijkswege. Deze extra-steun had reeds 
in het jaar van toezegging resultaat: in 
1972 zijn er naar voorlopige schatting 
méér dan 20.000 gesubsidieerde kleine 
woningen gereedgekomen, waarvan circa 
driekwart bejaardenwoningen zijn. Op deze 
wijze voortgaande, zal na een jaar of tien 
een kwart van alle bejaarden in bejaarden
woningen kunnen wonen. Het ter beschik
king komen van dienstencentra, hulp- of 
wijkposten en andere georganiseerde hulp
verlening zal in een dienovereenkomstig 
tempo moeten worden bevorderd.

Aldus minister drs. B. J. Udink in zijn te 
Eindhoven uitgesproken rede.

BREED ASSORTIMENT

Nu is het volgens de bewindsman van 
belang, in het oog te houden, dat de kleine 
woningen niet in gestandaardiseerde vorm, 
doch in een zo breed mogelijk assortiment 
gebouwd moeten worden. Zij dienen im
mers aangepast te zijn aan de uiteen
lopende wooneisen en woonwensen van de 
verschillende voor deze huisvesting ge
gadigde groepen. Deze groepen van alleen
wonenden en tweepersoonshuishoudens 
kunnen in drieën worden onderscheiden. 
De eerste groep zijn de bejaarden en alle 
anderen, die met verminderde validiteit 
en mobiliteit rekening moeten houden. 
De tweede groep wordt gevormd door 
alleenwonenden en tweepersoonshuishou
dens tussen 25 en 65 jaar, die doorgaans 
hun dagelijkse taak buitenshuis verrichten. 
De derde groep bevat de werkende en 
studerende alleenstaanden en twee
persoonshuishoudens beneden de 25 jaar, 
die allereerst met een laag huurpeil zijn 
gediend. Het uiteenlopen van de woon
eisen van deze drie groepen springt wel 
in het oog. Het gemeenschappelijke in 
hun positie is enerzijds dat zij zelfstan
dig en onafhankelijk willen wonen, doch 
anderzijds, dat zij kwetsbaar zijn bij 
ziekte of ongeval en dan op enigerlei 
georganiseerde hulp moeten kunnen terug
vallen.
Bij de voortgaande fragmentering in het 
wonen van de bevolking zal de behoefte 
aan wijk- en hulpposten, dienstencentra
e.d. derhalve gestadig toenemen.

HOOFDASPECTEN

Als de derde groep, de werkende of stu
derende jongeren, waarvan de eisen ruim
telijk en qua inrichting bescheiden zullen 
zijn, apart gesteld worden, dan rijst de 
vraag, in hoeverre voor de beide andere 
groepen, dus de alleenwonenden en twee
persoonshuishoudens aan beide zijden van 
de 65-jarige leeftijd, de huisvesting over
eenkomstige trekken kan vertonen. Daarbij 
moeten twee hoofdaspecten in het oog 
worden gehouden, aldus minister Udink; 
In de eerste plaats het rekening houden 
met de verminderde validiteit en mobiiiteit 
van vooral de oudere bewoners, en in de 
tweede plaats de behoefte aan werkbespa- 
rende voorzieningen van vooral de bui- 
tenshuiswerkende bewoners.

De verminderde validiteit kan grotendeels 
worden opgevangen door bouwkundige aan
passingen, die bijv. het lopen en het be
dienen van allerlei apparatuur vergemak
kelijken of veiliger maken: 
stroefblijvende vloeren, verzonken drem
pels en vloermatten, handrails en hand
grepen, niet te steile steektrappen met 
bordes halverwege, een lift bij méér dan 
twee bouwlagen; gemakkelijk bereikbare 
en bedienbare kranen, schakelaars en 
dergelijke. Een eenvoudige alarminstal
latie is eveneens noodzakelijk voor de 
veiligheid van de bejaarde of minder- 
valide bewoner, en.eigenlijk nuttig voor 
elke alleenwonende. Bij de bouw van deze 
kleine woningen zijn dergelijke aanpas
singen voor geringe kosten aan te brengen.

ANDERS GESTELD

Met de werkbesparende voorzieningen is 
het geheel anders gesteld. Deze zijn 
grotendeels minder van bouwkundige dan 
van organisatorische aard. De bewinds
man zei te denken aan de verstrekking 
van een dagelijkse warme maaltijd, aan 
het schoonhouden en onderhoud van ex
terieur en gemeenschappelijke ruimten, 
ook aan eventuele hulp bij het schoon
houden van het interieur van de woning. 
Dergelijke werkbesparende voorzieningen 
kunnen voor bejaarden aantrekkelijk zijn, 
maar evenzeer voor buitenshuiswerkende 
alleenwonenden en tweepersoonshuishou
dens, die niet bereid of in staat zijn, 
veel tijd en aandacht aan de huishouding 
te schenken. Dit is het terrein van de 
serviceflat, een begrip waaronder nogal 
uiteenlopende woonvormen schuil gaan, 
waarbij vooral de service naar aard en 
omvang verschillend kan zijn.

SERVICE

Doorgaans zal een serviceflatgebouw een 
aantal flatwoningen bevatten van een be
paald aantal vertrekken. De indeling en 
de inrichting van deze flatwoningen zijn 
gericht op gemak en werkbesparing. Daar
op zijn ook de voorzieningen gericht, die 
onder de wat vage naam service worden 
begrepen.

In de meeste serviceflatgebouwen zijn 
tenslotte ook gemeenschappelijke ruimten 
beschikbaar; zoals zalen voor restaura
tie en recreatie, logeer- en spreekka
mers, een centrale bergruimte enz. Het 
geheel is duidelijk bestemd voor bewoning 
door mensen, die zo onafhankelijk en 
zelfstandig mogelijk willen wonen, maar 
die niet bereid of in staat zijn, de zorgen 
van het voeren van een volledige huis
houding te dragen, Gezinnen van enige 
omvang of met kleine kinderen zal men 
er als regel niet aantreffen.

De serviceflat is kennelijk vooral bestemd 
voor alleenwonenden en tweepersoons
huishoudens, die zich een dergelijke rela
tief wat duurdere woonvorm kunnen ver
oorloven, en die zijn dan doorgaans te 
vinden in de leeftijdsgroepen aan weers
zijden van de 65 jaar.

NIET ALTIJD OPLOSSING

Voor bejaarden biedt de servicefiat zon
der meer dus niet altijd een toereikende 
oplossing van hun problemen, aldus mi
nister Udink. Enerzijds kunnen de 
bouwkundige aanpassingen ontbreken. 
Overwogen zal moeten worden, de voor
naamste hiervan in de toekomst in alle 
serviceflats aan te brengen. Anderzijds 
kan in een serviceflat de hulpverlening 
ontbreken, waaraan de bejaarden soms 
plotseling en tijdelijk behoefte krijgen. 
Met andere woorden de dienstencentra, 
wijk- en hulpposten zullen hun faculta
tieve hulpverlening ook moeten uitstrek
ken tot serviceflats. Sommige service
flats hebben bij gebreke van een derge
lijke georganiseerde gemeenschapshulp 
een facultatieve tijdelijke hulp-’ en ver- 
zorgingsmogelijkheid geschapen door in
wonende krachten tegen betaling. Dit ac
centueert, hoezeer hier een probleem ligt. 
Het merendeel van de méér dan 100 in 
Nederland gebouwde serviceflatgebouwen 
biedt een goede woonvoorziening voor de 
valide en enigszins bemiddelde bejaarde, 
die hier zelfstandig kan wonen temidden 
van zowel leeftijdsgenoten als maatschap
pelijk nog actieve mensen beneden de 
65 jaar, zodat hij niet behoeft te vereen
zamen.

OPGELOST

In het Eindhovense flatgebouw, dat mi
nister Udink opende, zijn de genoemde 
problemen grotendeels en op interessante 
wijze opgelost. Zo is er een alarminstal
latie met een oproepsysteem aanwezig. 
Er is aandacht gegeven aan de bereik
baarheid van de woningen en er is een 
liftinstallatie met een brancardlift. Er 
zijn voorts een huistelefoon en centrale 
antenne, centrale bergruimten en was
serette. En bovenal; er is een aangebouwd 
dienstencentrum met logeerkamers, win
kelruimte, centrale keuken en eetzaal- 
recreatieruimte.

H. L.

De christelijk-historische minister 
van volkshuisvesting, drs. B. J. 
Udink, heeft onlangs, bij de opening 
van een serviceflatgebouw voor 
echtparen en alleenstaanden, ge
sproken over de algemene proble
matiek van de huisvesting voor echt
paren en alleenstaanden van gevor
derde leeftijd.
Aan zijn openingsrede is het neven
staande artikel ontleend.
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Positief
De Nederlandse regering staat po
sitief tegenover deelneming aan de 
internationale cacao-overeenkomst, 
die in het najaar van vorig jaar 
op de cacao conferentie van de 
Verenigde Naties is gesloten. Zij 
heeft dan ook dezer dagen het par
lement voorgesteld de overeenkomst 
goed te keuren.
„D e regering” , zo schreven de 
ministers Boersma van landbouw, 
Schmelzer van buitenlandse zaken, 
Langman van economische zaken, 
Nelissen van financiën en Boertien 
van ontwikkelingssamenwerking in 
een toelichting bij hetgoedkeurings- 
voorstel, ,,acht de deelneming een 
logisch uitvloeisel van het door 
haar voorgestane samenwerkings
beleid, in de vaste overtuiging dat 
hiermede op constructieve wijze 
kan worden bijgedragen aan de ver
werkelijking van gunstiger econo
mische levensomstandigheden in 
de Derde Wereld, voor wie de pro- 
duktie van en de handel in cacao 
en cacao-produkten van vitaal be
lang moeten worden geacht” .
De doelstellingen van de overeen
komst zijn;

1. het voorkomen van economische 
moeilijkheden door het niet op el
kaar afgestemd zijnvanproduktieen 
consumptie,
2. het voorkomen van excessieve 
prijsfluctuaties,
3. het vergroten van de exportop- 
brengst voor de cacao-produceren- 
de landen ten einde de economische 
ontwikkeling van deze landen te 
stimuleren zonder daarbij de be
langen van de consumenten uit het 
oog te verliezen,
4. het verzekeren van een toereikend 
aanbod tegen redelijke prijzen, zo
wel voor producenten als voor con
sumenten,
5. het bevorderen van de uitbrei
ding van de consumptie en voor zo
ver noodzakelijk van een aanpassing 
van de produktie teneinde op lange 
termijn een evenwicht tussen vraag 
en aanbod te verzekeren.
Nederland behoort tot de grootste 
cacao-importeurs. Verwacht mag 
worden dat de Tweede Kamer de 
nodige aandacht zal besteden aan 
het goedkeuringsvoorstel.
In nevenstaand artikel wordt nader 
op de betekenis van het produkt 
cacao, de handel daarin en de over
eenkomst ingegaan.

H.L.

Na 15 jaar:

internationalecacao-
overeenkomst
Het heeft vijftien jaar geduurd 
om een internationale cacao-over
eenkomst tot stand te brengen. V ijf
tien jaar, gekenmerkt door grote 
inspanning en steeds weer afgebro
ken onderhandelingen. En eindelijk 
thans is het zover.
De cacao kwam in de tijd van Karei 
de Vijfde naar Europa. Cacao wordt 
alleen in de ontwikkelingslanden ver
bouwd. Hoewel van Amerikaanse 
oorsprong, komt de cacao tegen
woordig voor het overgrote deel 
uit Afrika; Ghana, Nigeria, Ivoor
kust, Kameroen en Togo leveren 
samen meer dan een miljoen ton. 
In Latijns-Amerika is Brazilië de 
grootste producent. Ook Nieuw - 
Guinea is sinds kort op de cacao- 
markt vertegenwoordigd.
In de meeste producerende landen 
vormt cacao een van de pijlers 
van de nationale economie. Meer 
dan de helft van de totale export 
van Ghana bestaat uit cacao, even
als 16 procent van de Nigeriaanse 
uitvoer - daar is cacao het tweede 
exportprodukt na aardolie.
De ontwikkelingslanden bezitten dus 
het monopolie van de cacaoproduk- 
tie waarop de rijke landen zo belust 
zijn. Maar zij zijn er nooit in ge
slaagd de prijs ervan te beheersen. 
Deze handelssector heeft zoveel ei
genaardigheden dat het geen zin heeft 
om de prijs van een pond cacao 
te vragen zonder daarbij een datum 
te noemen. In de afgelopen tien jaar 
schommelde de prijs tussen 12,2 
en 48,7 dollarcent per pond.

MOEILIJK TEELTPROCES

Alle inspanning van de Afrikaanse 
autoriteiten om de prijzen te sta
biliseren ten spijt, is de positie 
van de cacaoplanters dus verre 
van comfortabel. Zij weten van tevo
ren nooit hoeveel hun bonen zullen 
opbrengen. De natuur is mede schul
dig aan deze toestand. De cacao
boom eist veel van de bodem, die 
niet te droog, maar ook niet te 
vochtig mag zijn en soms zorgvuldig 
bevloeid moet worden. De boom is 
is ook zeer gevoelig voor weers
omstandigheden: hij heeft zon nodig, 
maar niet teveel. Het onderhoud van 
de bomen is niet al te moeilijk, maar 
de planter moet op zijn hoede zijn 
voor parasieten en plantenziekten. 
En de noodzakelijke bestrijdings
middelen hebben helaas wel een 
vaste, hoge prijs.
Bij de cacaopluk moet men zeer 
zorgvuldig te werk gaan. De rijpe 
vruchten moeten één voor één wor
den afgesneden, even behoedzaam

als druiventrossen. Uit de vruchten, 
dieop kleine rugbyballenlijken, wor
den vervolgens de cacaobonnen ge
haald en in grote aantallen opgesta
peld om te kunnen gisten; vervolgens 
worden zij op droogroosters gelegd, 
waar zij hun vocht grotendeels, 
maar niet helemaal, mogen verlie
zen.
Zelfs een computer zou de kostprijs 
van al dit werk niet kunnen bereke
nen, en nog minder de rentabiliteit 
ervan, omdat de verkoopprijs van de 
cacao een grote onbekende blijft. 
Vooral in Afrika wordt de cacao- 
teelt in gezinsverband bedreven, 
zodat de verrichtte arbeid niet zo’n 
grote rol speelt.
De oogst wordt vervolgens ingeza
meld door centrale instanties de 
,,boards”  in de Engelssprekende 
landen van Afrika en particuliere 
maatschappijen in het voormalige 
Frans-Afrika. De oogst duurt van 
september tot december en wordt 
gevolgd door een kleinere tweede 
oogst in het voorjaar.
Aan het andere eind van de produk- 
tieketen vindt men de industriële 
verwerking van cacao in de ver
bruikende landen. De industrieën in 
de producerende landen verwerken 
zelf maar een klein gedeelte. Het 
gros van de produktie gaat naar de 
industrielanden, waar cacaoboter en 
- poeder uit de bonen wordt bereid. 
De Verenigde Staten gebruiken de 
meeste cacao. Dit land neemt een 
kwart van de wereldproduktie af. 
Duitsland komt op de tweede plaats 
met 12 procent, maar de Europe
se Gemeenschap van de Negen neemt 
43 procent van de produktie af. De 
EG speelt dan ook een belangrijke 
rol bij de onderhandelingen over de 
internationale overeenkomst.
Niet alle landen importeren de ca
cao uitsluitend voor eigen verbruik. 
Nederland bijvoorbeeld, waar de 
chocoladeconsumptie jaarlijks nog 
niet eens de 3 kg per inwoner haalt, 
koopt bijna evenveel cacaobonen als 
Duitsland. De Nederlandse industrie 
verwerkt driemaal zoveel cacao als 
in ons land wordt verbruikt. Veel 
chocolade wordt uitgevoerd. Zo komt 
het dat Nederland toch tot de groot
ste cacao-importeurs behoort. Om
gekeerd bedraagt de Belgische im
port slechts een zesde deel van de 
Nederlandse, terwijl de Belgen jaar
lijks 6,8 kg chocola eten, nog meer 
dan de Engelsen (6,2 kg). In Frank
rijk en in Italië ligt de consumptie 
per inwoner zeer laag, namelijk 
respectievelijk 1,4 kg en 0,6 kg. 
Ongeacht of ze veel of weinig cho
colade eten kennen de Europeanen

in ieder geval de voornaamste mer
ken van dit produkt in hun land. 
Sommige merken zijn trouwens ei
gendom van multinationale onder
nemingen. Dit houdt natuurlijk in dat 
de industriële verwerking van ca
cao tot chocolade-produkten niet 
plaatsvindt in kleine ambachtelijke 
bedrijfjes of in gezinsverband, zoals 
de cacaoteelt in de tropen. Er ko
men bovendien soms zeer ingewik
kelde technieken aan te pas.
De investeringen in deze industrie 
zijn enorm en het personeel is 
gesteld op een vaste werkkring. 
Prijsschommelingen in de cacao, 
waarmee de Afrikaanse en Latijns- 
Amerikaanse producenten genoe
gen nemen is, voor de cacao-ver- 
werkende industrie dan ook niet 
aanvaardbaar. Maar in tegenstel
ling tot de producenten beschikken 
de industriële afnemers over eco
nomische macht waarmee zij van 
zich af kunnen bijten. Daarbij wor
den zij trouwens geholpen door 
speculatie.

WEDDEN OP CACAO
Speculatie met deviezen, grondprij
zen en wat dies meer zij, is al zo 
vaak aan de kaak gesteld dat het 
niet nodig is dat hier nog eens te 
doen. Toch wordt door serieuze en 
onpartijdige economen erkend dat 
speculatie een nuttige rol kan spe
len bij de stabilisering van de prij
zen.
In feite spelen de ,,termijnmark- 
ten”  deze rol, en het is erg moei
lijk uit te maken waar het aandeel 
van de kooplieden en makelaars 
op deze markten ophoudt en dat van 
de speculanten, die geen beroeps
handelaren zijn, begint. Enigszins 
schematisch voorgesteld werkt de 
speculatie ongeveer op de volgen
de manier. Omstreeks het oogst- 
seizoen is er betrekkelijk veel ca
cao op de markt. De fabrikanten 
kopen zoveel als hun financiën en 
hun opslagruimten toelaten. Maar 
zij kunnen, tenzij ze bijzonder veel 
geluk hebben, niet in één keer voor
raad voor een heel jaar inslaan. 
Op dat ogenblik duiken de handelaars 
op de termijnmarkt op. Zij winnen 
zoveel mogelijk gegevens in over 
de vermoedelijke opbrengst van de 
lopende oogst, over de verwach- 
tigen voor de tweede oogst in de 
lente, de aanwezige voorraden en de 
hoeveelheden die nog door de in
dustrie zullen worden afgenomen. 
Als de speculant vermoedt dat de 
cacao schaars gaat worden, koopt 
hij deze op in de zekerheid dat 
hij die later weer zonder moeite 
van de hand kan doen. Door zijn 
aankopen draagt hij bij tot een prijs
stijging op het tijdstip dat het grote 
aanbod van cacao juist tot een da
ling zou moeten leiden. Doordat 
hij tijdens de schaarste periode dan 
weer cacao op de markt brengt, 
voorkomt hij dat de prijzen zo sterk 
stijgen dat de verwerkers cacao- 
vervangingsprodukten gaan gebrui
ken.
Als de handelaar daarentegen een 
overvloedige oogst verwacht, groter 
dan de vermoedelijke behoefte van 
de markt, verkoopt hij ,,op ter
mijn”  de cacao die hij in feite pas 
bij de binnenkomst van de oogst kan 
kopen. Hij verkoopt dus ,,op ter
mijn”  tegen hoge prijzen en hij 
stelt zijn aankopen tot later uit, 
wanneer de prijzen dalen door het 
weer overvloedige aanbod. Lukt deze 
operatie - wat niet altijd het ge
val is - dan biedt dit de handelaar 
de mogelijkheid van tevoren te pro
fiteren van de toekomstige daling 
bij de aankomst van de oogst. Bo
vendien versterkt de handelaar door 
zijn dekkingsaankopen de vraag op 
het tijdstip van de grootste aanvoer. 
Zo wordt mede door zijn toedoen 
een voor de producent nadelige in
storting van de prijzen bij het ont
staan van overschotten afgeremd. 
Het hele systeem staat en valt ui
teraard met de juistheid van de 
prognoses. Als de handelaars zich 
vergissen, of als zij zich laten 
misleiden door wilde- of opzette
lijk in omloop gebrachte - geruch
ten, maken zij de prijsschommelin
gen alleen nog maar groter; juist 
in perioden van schommelingen en 
onzekerheid neemt de speculatie 
grote vormen aan.

UPS EN DOWNS
IN DE PRIJZEN

In 1965 was er een recordoogst 
van meer dan anderhalf miljoen 
ton, met als gevolg een instorting

van de prijzen tot 17 miljoen dollar
cent per pond. Tijdens de daarop
volgende jaren lag de vraag hoger 
dan het aanbod en handhaafden de 
prijzen zich op 40 dollarcent. Maar 
in 1969/’70 en 1970/’71 zatdemarkt 
opnieuv/ met overschotten en kelde- 
den de prijzen dus weer tot gemid
deld 33 dollarcent in 1970 en daal
den verder met meer dan een derde 
in 1971.
Het verschil tussen produktie en 
consumptie dat geleid heeft tot deze 
prijsschommeling bedroeg niet 
meer dan 60.000 tot 80.000 ton 
(op een totale omzet van ongeveer
1,4 miljoen ton). Want een kleine 
aanleiding is vaak al genoeg om de 
markt te ontwrichten. Zo hebben 
de Russen volgens de vakpers eind 
1972 goede zaken kunnen doen door 
aan te kondigen dat zij binnenkort 
hun aankopen zouden verminderen, 
en zo de-marktprijzen doen dalen. 
In 1971, toen de cacaoprijzen opeen 
dieptepunt waren, zijn verschil
lende aardolieproducerende lan
den erin geslaagd een aanzienlijke 
prijsverhoging voor hun olie af 
te dwingen. Het succes van deze 
,,aristocratie van de derde wereld”  
heeft de voorvechters van prijs- 
stabilisatie van tropische produkten 
weer wat moed gegeven.

DE INTERNATIONALE
CACAO-OVEREENKOMST

Pas in oktober 1972 werd de over
eenkomst gesloten en op 15 janua
ri 1973 ondertekend. Na lang te
genstribbelen voegde Duitsland zich 
bij de groep van verbruikende lan
den, die de Duitse deelname met 
ongeduld tegemoetzagen. Want zon
der Duitsland, dat 12 procent vande 
wereldmarkt vertegenwoordigt, zou 
de overeenkomst wel eens niet de 70 
procent van de consumentenmarkt 
kunnen halen die noodzakelijk is voor 
de tenuitvoerlegging.
Daar de Verenigde Staten (25% van 
de markt) reeds besloten hadden 
zich afzijdig te houden, was de 
deelneming van de Europese Ge
meenschap als geheel absoluut nood
zakelijk. Toen Duitsland de gevol
gen van zijn houding had afgewogen, 
stelde het zich achter zijnEG-part- 
ners om de levensvatbaarheid van 
de internationale overeenkomst 
te verzekeren. De Gemeenschap 
als zodanig heeft de overeenkomst 
eveneens ondertekend.
De overeenkomst berust op een 
.stelsel van exportcontingenten die 
elk jaar aangepast moeten worden 
aan het peil van de prijzen. Hier
toe is de minimumprijs op 23 dol
larcent per pond gesteld en de maxi
mumprijs op 32 dollarcent. Overi
gens schommelden de marktprij
zen, toen deze grenzen werden vast
gesteld, tussen de 32 en 33 dollar
cent. Bovendien verwachtte men 
toen voor 1972-1973 een produktie- 
tekort - ten opzichte van de voor
spelbare consumptie - van 88.000 
ton, dat tot verdere prijsstijgingen 
zou moeten leiden, precies zoals 
een overschot van ongeveer 60.000 
ton een paar jaar daarvoor tot 
instorting van de prijzen had ge
leid. Een eenvoudige berekening 
leert dat de overeenkomst dus be
slist niet in het nadeel van de ver
bruikende landen is uitgevallen, maar 
in geval van gebrek aan cacao- 
voorraden moet men zich over de 
naleving van de maximumprijs niet 
al teveel illusies maken.
Om orde op zaken te stellen in de 
ontwikkeling van de prijzen en de 
stabilisering hiervan niet ianger 
over te laten aan marktbewegin- 
en de speculatie, werd in de over
eenkomst van Genève besloten tot 
de aanleg van een buffervoorraad 
van ten hoogste 250.000 ton, die zal 
worden gefinancierd via een bijdrage 
van 1 dollarcent per pond. Maar 
ook hier rijzen moeilijkheden: het 
is niet duidelijk hoe men een buffer
voorraad op na kan houden als het 
marktaanbod achterblijft bij de 
vraag.
Laten we echter niet al te pessi
mistisch zijn. Ondanks de complexi
teit en de tekortkomingen van de 
internationale cacao-overeenkomst 
geldt deze onder de ontwikkelings
landen als een test voor de goede wil 
van de rijke landen. Het moet moge
lijk zijn de overeenkomst daadwer
kelijk toe te passen in het cacao- 
seizoen 1973-74 dat op 1 oktober 
1973 begint.

H.L.
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Wij vragen voor onze 
mangel- en persafdeling

meisje
Nijkerkse Wasserij
Fa. ten Bokkel-Huining
Barneveldseweg 21-23 - Nijkerk 
Telefoon 1338.
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AANNEMERS KASSENBOUW

FIRMA SCHOTTE
Oude Leedeweg 83-87 

Telefoon 01736-2335-2464 
Pijnacker

Wij zoeken met spoed

3 a 4 BEKWAME 
HOUTBEWERKERS

voor de produktie van

WINKELBETIMMERINGEN,
alsmede

ENIGE MEDEWERKERS
voor de MONTAGE-AFDELING (buitendienst).

DE HOUTMOLEN N.V.
Harselaarseweg 12 - Barneveld - Tel. 03420-2720

RIJDAM

alphen aan den rijn 
07120-91543 
043-21248 
maastricht

N V  T E C H N ISC H  BUR EAU  
A LPH EN  AAN D E N  RJJN

metaalspuiten
machinebouw
staalkonstrukties
kranenbouw
roerwerken

Gevraagd in Kath. Mil. tehuis

een vlot meisje
voor diverse werkzaamheden. 
Wisselende diensten. Weekends vrij. 
Meerdere vrouwelijke hulp aanwezig.

Aanmelding: K.M.T., Wolweg 140, 
Stroe-Garderen.
Telefoon 05776-309.

H outhandel
S. O . DE VRIES N .V .

OPPEDIJKSTRAAT 2
Telefoon 05155 - 201 -202-301-402
IJLST

AANNEMINGSBEDRIJF

OOGVLIET & ZN . B.V.
Burgerlijke- en Utiliteitsbouw
•  NIEUWBOUW
•  VERBOUW
•  ONDERHOUD

ZWIJNDRECHT
Molenvliet 9 - Tel. 26651-27034-24330

TUINAANLEG

BINDER B.V. - RHOON
Aanleg en onderhoud van

GEMEENSCHAPPELIJKE TUINEN, PLANT
SOENEN, PARKEN, SCHOOLTUINEN etc.
* grond- en straat-

werken * onderhoud van
* drainages - groenvoorzieningen

rioleringen * onkruidbestrijdingen
* beplantingen * kleigrond, teelaarde
* windkeringen en * graszoden en

afrasteringen graszaden
* aanleg grasgazons * bloembakken

Dor ps d i j k  5 0 - 5 2  - Po s t b u s  8 2 0  - R H O O N
T e lef 0 0 n 0 1 8 9 7 - 2 3 6 7  - 2 3 8 5

nu de economie wat schraler is, is het nog noodzakelijker 
op de kosten te letten.

kies daarom met zorg uw drukkerij.

let op prijzen, maar ook op mogelijkheden en service.

de b.d.u. zowel voor het fijnste handelsdrukwerk als massaal 
reclamedrukwerk.

de modernste apparatuur:
★  hoog- en vlakdruk
★  vellen en rotatie
★  lood- en fotografisch zetten

vervaardigt desgewenst uw periodiek van a (abonnementen, 
advertenties, administratie) tot z (zetten, drukken, 
adresseren,verzenden).

barneveldse drukkerij en uitgeverij b.v.
nieuwstraat 15 —■ telefoon 03420-3141 barneveld

Zo denk ik 
erover

Duidelijkheid
Misschien kan de redactie aan de heren 
Bleumink en De Boo eens vragen of zij van hun 
hoge hoogten (ook wel wat hoogmoedige hoogten) 
willen „afkomen” om voor ons, simpele zielen van 
de achterban, in begrijpelijker taal (en ook een 
beetje minder agressief) uitéén te zetten wat zij 
bedoelen en welke motieven zij hebben voor wat 
zij bedoelen.

En als zij denken dat zij jonger en door deze 
manier van discussiëren warm zullen maken voor 
de politiek in het algemeen en voor de christe- 
lijk(historische) politiek in het bijzonder, dan 
denken zij, mijns inziens, toch echt wel verkeerd. 
Ais wij de vergrijzing in onze gelederen tegen wil
len gaan, omdat jongeren klaar staan de plaatsen 
van de ouderen in te nemen, dan zal de discussie 
niet zo” moeten, maar anders.
Scherpzinnig is prima. Scherp mag ook, want een 
keiharde situatie moet keihard onder ogen gezien

worden. Maar zakelijkheid zonder kwetsende 
uitvallen lijkt me ook in de politiek nog altijd een 
grote deugd. We zijn toch tegenwoordig allemaal 
al gauw genoeg geïrriteerd. En dan komt iedereen 
met dat belachelijke woord polarisatie gewichtig 
aandragen.
Je kunt met weinige, eenvoudige woorden heel 
veel zeggen en je kunt met heel veel (dikke en 
dure) woorden weinig zeggen. Ondertussen: er is 
onnoemelijk veel werk aan de winkel.
Kom, laten we aan het werk gaan! Al werkend 
groeit de eensgezindheid. Al bekvechtend groeit 
de tweespalt.

L.J. VAN DER KAM, LEEUWARDEN

In de CHU ook 

methode Den Uyl ? ?
In het nummer van 6 april j.1. van ,,De 
Nederlander”  schrijft de heer van Span
ning: ,,ik hoop dat op 19 mei een keuze

wordt gemaakt voor de christendemocra
tische politiek zoals wij (wie zijn die 
wij??) die wensen te voeren. Zij die op 
dat moment tot de conclusie komen dat 
zij niet meer geloven in de zaak van de 
christen-democrhtie in ons land zullen 
op dat moment zich de vraag moeten 
stellen of zij willen blijven dan wel moe
ten afhaken” .
De methode Den Uyl vindt dus navolging- 
wat mij trouwen niets verbaast. Zogenaamd 
dient er een beslissing te worden geno
men op 19 mei a.s. maar van te voren 
wordt reeds aangekondigd, wie het niet 
met mij (de heer van Spanning) eens is 
kan maar beter verdwijnen uit de Unie. 
Ik pas voor dit soort optreden en voor de 
mensen, die deze politiek ook onderschrij
ven.

Amsterdam Mr. W. F. Reus.

De redactie van ,,de Nederlander”  be
houdt zich het recht voor te lange inge
zonden stukken te bekorten.
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Voldoende steun moet eerst door 
fraktievoorzitters besproken worden
Het ziet er naar uit dat de kabinetscrisis, de 
langste uit de parlementaire geschiedenis, ook de 
paasdagen nog voortduurt en toegaat naar een 
duur van ISO dagen (weken langer dan een kabi
netscrisis in Nederlands parlementaire geschie
denis ooit geduurd heeft).

Bewaar dit nummer 
van de Nederlander 
Dit blad is tevens agenda 
met bijlagen voor de 
jaarvergadering op 19 mei a.s.

In de afgelopen dagen is er weer druk gestudeerd 
op alle stukken, welke tot dusverre bij de kabi- 
nets(in)formatie geproduceerd zijn. Halverwege 
deze week zouden de vorige week benoemde 
informateurs mr. A.A.M. van Agt, KVP-er en 
minister van justitie, en prof. dr. W. Albeda, 
senator voor de ARP, gereed komen met een 
werkdocument, dat zij tussen kandidaat-minis- 
ters besproken willen zien. „Uiteraard zal het 
werkdocument door de voorzitters van de fracties 
van de kandidaat-regeringspartijen goedgekeurd 
moeten worden, alvorens men toe is aan de be
slissing hoe en door wie de kandidaat-ministers 
voor een voorbespreking moeten worden gerecru- 
teerd” , zo verluidde het in Haagse politieke kring

nadat bekend geworden was dat de beide infor
mateurs, onder raadpleging van oud-informateur 
dr. M. Ruppert en oud-formateur mr. J.A.W. 
Burger aan het opstellen van het werkdocument 
begonnen waren.

TWIJFELS

Nadat dr. Ruppert gedurende de maanden de
cember en januari bezig was geweest met zijn 
informatiewerk, waarbij hij de verschillende mo
gelijkheden voor de vorming van een kabinet had 
nagegaan, was hij tot de conclusie gekomen dat 
een formatieopdracht aan een socialist de meeste 
kans van slagen zou bieden. De daarna aangewe
zen formateur mr. Burger moest, na in de maan
den februari en maart gewerkt te hebben, de hem 
verstrekte formatie-opdracht aan koningin Julia- 
na teruggeven. Hij had twijfels behouden over de 
vraag o f hij wel een kabinet kon formeren, ,4at 
geacht kan worden in voldoende mate steun in de 
volksvertegenwoordiging te zullen ondervinden” .

ADVIES

Na het teruggeven van zijn opdracht raadpleegde 
koningin Juliana opnieuw haar adviseurs, onder 
wie de voorzitters van alle Tweede-Kamerfrac
ties.

De christelijk-historische fractievoorzitter drs. 
A.D.W. Tilanus zond na zijn bezoek op zaterdag 
7 april aan de koningin, het gegeven advies 
schriftelijk in. Zijn brief luidde als volgt:

„Hierbij moge ik het mondelinge advies, dat ik de

Uitnodiging
voor de ALGEMENE VERGADERING van de Christelijk-Historische 
Unie, te houden op zaterdag 19 mei 1973 in de Stadsschouwburg 
„Orpheus” , Churchillplein, Apeldoorn (telefoon 05760-12474).
De vergadering begint om 10.00 uur.

Agenda:

1. Opening door de Unie-voorzitter mr. O.W.A. Baron van Verschuer.

2. Notulen van de algemene vergadering van 29 april 1972 te Utrecht 
(zie pagina 4 ).

3. Jaarverslag over 1972 van de CHU en haar organisaties (zie pagina 
5 ).

4. Financieel verslag 1972 en de begroting over 1973 (zie pagina 8 ).

5. Voorstellen kiesverenigingen (zie pagina 11).

6. Voorstel van de Unieraad tot wijziging van het program van de CHU 
(zie pagina 2 )•

7. Verkiezing leden Unieraad (zie pagina 2 ).

8. Rede van de voorzitter van de christelijk-historische fractie in de 
Tweede Kamer, drs. A.D.W. Tilanus.

9. Voorstellen van de zijde van het Bestuur aangaande de christen-de- 
mocratische samenwerking.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

’s-Gravenhage, 20 april 1973

J.L. Janssen van Raay, secretaris.

eer had Uwe Majesteit op 7 april j.1. te mogen uit
brengen, schriftelijk bevestigen.

In de Nederlandse politieke verhoudingen en met 
inachtneming van de verkiezingsuitslag is het al

Zie pagina 3 voor bericht over vergade
ring van kamerkringen Arnhem en Nij
megen van de CHU.

leen maar mogelijk tot een meerderheidskabinet 
te komen, wanneer

a. minderheden bereid zijn met andere minder
heden tot samenwerking te komen;

b. die samenwerking tot stand kan komen op ba
sis van reeël overleg over regeringsprogram en 
zetelverdeling.

Helaas is in de formatieperiode van de Heer Bur
ger gebleken, dat hij het program van PvdA, 
PPR, en D’66, namelijk Keerpunt '72, als gefix
eerd en onaantastbaar regeringsprogram tot uit
gangspunt nam. Een dergelijke verabsolutering 
van het program van een minderheidsgroep acht 
ik in strijd met de spelregels van het parle
mentaire stelsel, zoals die in ons land gelden. De
ze opstelling van de formateur, de Heer Burger, 
vervulde mij met grote zorg.

In mijn advies aan Uwe Majesteit van 2 december 
1972 gaf ik de voorkeur aan een parlementair 
meerderheidskabinet. Door de informateur, de 
Heer Ruppert, is geconstateerd, dat een zodanig 
kabinet van KVP, ARP en CHU met hetzij PvdA, 
PPR en D'66, hetzij met VVD en DS’70 toen niet 
tot de mogelijkheden gerekend kon worden. 
Door de formatie-arbeid van de Heer Burger is 
gebleken, dat een meerderheidskabinet, dat voor 
PvdA, PPR en D'66 parlementair en voor KVP, 
ARP en CHU extra-parlementair zou zijn, even
eens tot de onmogelijkheden behoort.
Daarom dient naar mijn mening thans gestreefd 
te worden naar een extra-parlementair kabinet.

In mijn advies van 2 december 1972 sprak ik mij 
uit voor een formateur, voortkomend uit de 
grootste partij, de PvdA. Na een informateur uit 
ARP-kring en een formateur uit PvdA.-kring 
acht ik het thans aangewezen een formateur te 
zoeken in de christen-democratische partijen en 
met name in de grootste daarvan, de KVP, Ik 
denk daarbij aan de heer prof. dr. P.AJ.M. 
Steenkamp. Ook heb ik genoemd de heren drs. 
W.K.N. Schmelzer en PJ.S. de Jong. De forma
teur behcvft niet noodzakelijkerwijze tevens 
minister-president te zijn.

Het komt mij gewenst voor, dat de aangewezen 
formateur een beperkt regeringsprogram op 
hoofdpunten maakt. Hij kan daarvoor putten uit 
de diverse verkiezingsprograms en de tijdens de 
informatie-Ruppert en de formatie-Burger ge
produceerde stukken en besprekingsnotities.

Op basis van het door hem geconcipieerde rege
ringsprogram kan de formateur personen uitno
digen een ministerspost te aanvaarden.
Aan de formateur ware over te laten te bepalen, 
hoe en op welk moment hij (in de extra-parle
mentaire situatie) de fractievoorzitters wenst in te 
schakelen. Dit dient voor alle betrokken fractie
voorzitters wel op gelijke wijze te geschieden. Ik 
kan mij voorstellen, dat daarvoor twee wegen 
openstaan:

1. Bij de aanvang van zijn arbeid vraagt de for
mateur o f  de fractievoorzitters zich in de door 
hem te volgen programmatische werkwijze 
kunnen vinden.

2. Zodra de formateur het regeringsprogram ge

reed heeft vraagt hij het oordeel en de mede
werking van de fractievoorzitters.
Naar mijn mening zal de eerste weg de snelste 
zijn om vast te stellen met wie verder rekening 
gehouden moet worden.

Resumerende moge ik Uwe Majesteit adviseren 
een formateur uit KVP-kring een opdracht te 
verlenen. Deze opdracht zou gelijkluidend kun
nen zijn aan de Heer Burger gegeven opdracht. In 
verband met het extra-parlementaire karakter 
van het te vormen kabinet zou de opdracht iets 
anders kunnen luiden, namelijk een kabinet te 
vormen, dat mag rekenen op een vruchtbare sa
menwerking met het parlement.

zie verder pag. 3

Stuurgroep 

i.v.m. komende 
beslissing KVP, 

ARP en CHU

De dagelijkse besturen van de drie chris
ten-democratische partijen KVP, ARP en 
CHU hebben een stuurgroep ingesteld, 
die zich zal bezig houden met de voorbe
reiding van een 'gezamenlijke resolutie.

Deze resolutie wordt dan voorgelegd op 
de toporganen van de drie partijen (par
tijraad KVP, partijraad ARP en algemene 
vergadering CHU), die op zaterdag 19 mei 
bijeenkomen om te beslissen over de nota 
„Op weg naar een verantwoordelijke 
maatschappd’' van de contactraad van 
KVP, ARP en CHU.

Het is de bedoeling dat de stuurgroep zich 
ook beraadt op mogelijke structuren voor 
de partij-organisatie na het aanvaarden 
van de nota van de contactraad. Het re
sultaat van het beraad kan de beide par
tijraden en de algemene vergadering enig 
inzicht geven omtrent de richting waarin 
de gedachten gaan.

SAMENSTELLING

De stuurgroep is als volgt samengesteld: 
voor de ARP: partijvoorzitter dr. A. Veer
man, fractievoorzitter mr. W. Aantjes, 
vice-voorzitter dr. D.Th. Kuiper en twee
de partijsecretaris D. Corporaal; 
voor de KVP: partijvoorzitter dr. ir. D. de 
Zeeuw, fractievoorzitter mr. F.HJJ. An- 
driessen. Eerste-Kamerlid prof. dr. 
P.AJ.M. Steenkamp en dagelijks be
stuurslid mevrouw mr. JJ.M. S. Leyten-de 
Wijkerslooth, ■
voor de CHU: Unievoorzitter mr. O.W.A. 
van Verschuer, fractievoorzitter drs, 
A.D.W. Tilanus, Uniepenningmeester AJ, 
Kaland en Uniesecretaris mr. J.L. Janssen 
van Raay.
Voorzitterschap en secretariaat van de 
stuurgroep wisselen per drie maanden. 
Voor de eerste periode is dr. Veerman 
voorzitter en de heer Corporaal secretaris.

H.L.
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Tilanus dankt voor reakties op 
optreden CHU in de formatie
De vele telegrammen en brieven, die wij 
mochten ontvangen naar aanleiding van 
onze houding in de kabinetsformatie, ma
ken het ons onnjogelijk allen persoonlijk 
te bedanken voor hun belangstelling.

Namens mijn fraktie wil ik u zeggen, dat 
Wij zeer getroffen zijn door zoveel mede
leven.

Uit vrijwel alle telegrammen en brieven 
kwam zeer duidelijk naar voren, dat ons 
besluit' om niet verder aan de formatie- 
Burger deel te nemen instemming en waar
dering ■ verwierf.' Men prees de stand
vastigheid ten aanzien van het standpunt, 
dat de frakties van KVP, ARP en CHU 
gemeenschappelijk op 23 februari j.1. 
hadden, ingenomen, namelijk dat alleen me
dewerking aan een kabinet-Den Uyl kon 
worden verleend, als er redelijk overleg 
over regeringsprogram en zetelverdeling 
mogelijk zou zijn.

Aanwijzingen 

deelnemers 

algemene 

vergadering CHU

De algemene vergadering 1973 van de 
CHU wordt gehouden in de Stadsschouw
burg Orpheus, Churchillplein te .Apel
doorn.
Er is een ruime parkeergelegenheid ach
ter het gebouw. Zij die per trein komen, 
moeten vanaf het station ±  15 minuten 
lopen richting centrum.

Vöör de aanvang van de vergadering, 
vanaf half tien, is er gelegenheid om een 
kopje koffie te drinken (ƒ 1,— ).

In de lunchpauze is voor ca. 400 personen 
een koffietafel gereserveerd voor de prijs 
van ƒ  7,25.

De deelnemers aan de algemene vergade
ring dienen dit nummer van het leden
contactblad „de Nederlander” mee te ne
men, omdat daarin de agenda en alle toe
lichtingen zijn opgenomen.

De afgevaardigden hebben alleen 
stemrecht indien hun kiesvereniging de 
helft van de contributie over 1973, d.w.z. 

ƒ  7,50 per lid, aan het Uniebestuur heeft 
betaald.

Voor deze adhesie-betuigingen en de daar
mede gepaard gaande goede wensen zijn 
wij zeer erkentelijk.
Slechts enkele telegrammen en brieven 
achten de beslissing minder juist, voor
namelijk omdat gevreesd wordt, dat daar
mede de christen-democratische samen
werking in het gedrang zou komen.
Ik kan u verzekeren, dat dit punt ook zeer 
zwaar in onze fraktie heeft gewogen. De 
fraktie heeft besloten de tussen de frak
ties gegroeide samenwerking, indien dat 
zakelijk maar enigszins mogelijk is, te 
laten voortbestaan en althans van ons uit 
niet onnodig te beperken of te verbreken, 
uiteraard zal dit mede afhankelijk zijn 
van de verhouding tussen ieder der frak
ties en het komende kabinet.
Namens mijn fraktie zeg ik u nog
maals dank voor uw vele merendeels 
lovende en enkele gereserveerde spon
tane reakties.

T.

Bespreking te Assen 

van nota contactraad
De kamerkring Assen van de CHU houdt op 
dinsdagavond 24 april een bespreking over de 
nota „Op weg naar een verantwoordelijke maat
schappij” van de contactraad van KVP, ARP en 
CHU. De bijeenkomst, die bedoeld is voor de le
den van de CHU in de provincie Drenthe, vangt 
om acht uur aan en wordt gehouden in zaal Ho- 
man te Hoogeveen.
Enkele bestuursleden van de Unie zijn aanwezig 
voor het geven van toelichtingen.

Jaarvergadering

kamerkring

’s^ravenhage
De jaarvergadering van de Kamerkring ’s-Gra- 
venhage van de CHU wordt gehouden op woens
dagavond 2 mei om 8 uur in één der zalen van Bel 
Air aan de Johan de Wittlaan. Na afhandeling 
van de huishoudelijke agenda zal de voorzitter 
van de Unie, mr. O.W.A. van Verschuer, de ge
dachtenwisseling inleiden over de toekomst van 
de CHU aan de hand van de nota van de Con
tactraad en de notitie van het Bestuur.

WIJZIGINGS
VOORSTEL
CHU-
PROGRAM
In het beginsel- en werkprogramma van de CHU, 
zoals vastgesteld in twee algemene vergaderingen, 
gehouden op 7 maart en 23 mei 19'70 is onder 
Hoofdstuk 2, het onderdeel Volksvertegenwoor
diging sub B, punt 4e opgenomen: „De openheid 
rondom de kabinetsformatie kan worden bevor
derd, als de politieke partijen, die bereid zijn met 
elkaar regeringsverantwoordelijkheid te dragen, 
telkens voor verkiezingen hieromtrent afspraken 
maken en deze afspraken ook in de openbaarheid 
brengen. Deze afspraken zullen in ieder geval be
trekking moeten hebben op de hoofdzaak van het 
regeringsprogram, alsmede —  zo mogelijk —  op 
personen, die eventueel minister-president o f mi
nister kunnen worden.”

De Unieraad adviseert de algemene vergadering 
deze bepaling te wijzigen, zodat:

1, de kiezers bij samenwerkingsafspraken altijd 
een reëel alternatief hebben en

2. het maken van afspraken niet inhoudt dat met 
andere constructieve partijen iedere samen
werking onder alle omstandigheden geweigerd 
wordt.

De Unieraad stelt de volgende tekst voor voor de 
bedoelde passage;
De openheid rondom de kabinetsformatie, maar 
bovenal de duidelijkheid bij de verkiezingen, kan 
worden bevorderd, indien de politieke partijen 
vóór de verkiezingen hun gemotiveerde voorkeur 
uitspreken voor bepaalde partijen waarmede men 
bereid is regeringsverantwoordelijkheid te dra
gen. Vooroverleg ezj. afspraken met welke poli
tieke partij dan ook, mag nimmer leiden tot uit
sluiting van welke constructieve partij dan ook, 
vanwege de onbekendheid met de uitspraak van 
de kiezers.

VOORDRACHT

LEDEN

UNIERAAD

De algemene vergadering van de CHU zal ten 
aanzien van de samenstelling van de Unieraad in 
de volgende vacatures dienen te voorzien:

Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn:
L.C. van Dalen, Utrecht (in 1970 gekozen in de 
vacature-Van Mastrigt), L. de Snayer, Vlaardin- 
gen (in 1970 gekozen in de vacature-Rijpstra) en 
dr. C. Blankenstijn, Den Haag (in 1971 gekozen 
in de vacature-Ledeboer).

De Unieraad adviseert deze leden opnieuw te 
benoemen.

Periodiek aftredend en niet herkiesbaar zijn: 
prof. dr. A. Wattèl (in 1968 gekozen) en drs. J. 
'Wielen (in 1970 gekozen).

De Unieraad adviseert in de vacature-prof. dr. 
Wattèl te benoemen drs. A.M. de Boo te Maas
land en in de vacature-drs. Wieten, de heer P.G. 
van Delden uit Groningen.

Nog twee vacatures zijn ontstaan door statutair 
aftreden van drs. G. van Leijenhorst en door het 
overlijden van de heer P.G. van der Weele.

De Unieraad adviseert in de vacature-drs. Van 
Leijenhorst te benoemen ds. A.K. Abelsma te 
Wateringen en in de vacature Van der Weele, mr. 
G. van Muiden te Nootdorp.

Behalve de door de Unieraad geadviseerde perso
nen zijn kandidaat gesteld: 
drs. D. Bajema, Rotterdam; mevrouw V. van 
Beukering-Oosterzee, Den Haag; mevrouw drs.
M. Boers-Wijnberg, Driehuis; G.C. de Bruyn, 
Amersfoort; P. Don, Muiderberg; mevrouw C.H. 
Evenhuis-van Essen, Amsterdam; A. Froma, ’s- 
Gravenzande; drs. G. Gerritse, Soest; J. Kiers, 
Steenwijk; mevrouw J. Lens-Land, Utrecht; L. Pe- 
tersen, Hardenberg; dr. E. Schroten, Houten (U.);
J. Schuur, Hsseimuiden; J. Sonneveld, Honse- 
laarsdijk; ds. F. Joh. Veldman, Apeldoorn; drs. 
A.H. Vellekoop, Ermelo; drs. B. Woelderink, 
Krimpen a/d IJssel; G. Woudenberg, Kollum; A. 
van der Waag, Enschede.

Enkele andere kandidaat gestelde personen heb
ben zich niet verkiesbaar gesteld.

. . .  de idyllische ingang van de Ie Kamer. Indien 
gesloten kun je op Binnenhof nummer 21 nog te
recht . .  .
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Pasen en Politiek

prof. dr. J. W. van Hulst

Men kan zich afvragen of het een kwestie van 
moed of van overmoed is, om het Paasfeest en de 
politiek in één adem te noemen.
Men kan zich zelfs afvragen, o f we niet enigerma
te in de sfeer van de blasfemie komen, als we het 
opstandingsfeest in relatie brengen met wat wij in 
de politiek doen of nalaten te doen.
Juist het bijbelverhaal zelf geeft ons alle aanlei
ding om grote reserve te betrachten, als wij een 
brug willen slaan tussen die ene oever: de jube
lende paasmorgen, en die andere: ons kleinzielig 
gedoe in eigen land en in de wereld.
Laten wij scherp zien, dat het de politicus Hero- 
dus is geweest, die met Jezus op de verachtelijkste 
wijze gehandeld heeft. Laten wij bovendien op
merken, dat het de politicus Pilatus is geweest, 
die met volledige verkrachting van het Romeinse 
recht, Christus de dood heeft ingejaagd, ondanks 
het feit, dat diezelfde politicus vele malen heeft 
uitgesproken: ik vind geen schuld in Hem, En la
ten wij er tenslotte niet blind voor zijn, dat het 
Sanhedrin een geraffineerd gebruik heeft ge
maakt van allerlei politieke spanningen, om te 
intrigeren bij Herodes en bij Pilatus.

Terwijl ik deze woorden neerschrijf, komen dan 
ineens weer de woorden van de dichter Jacobus 
Revius in mijn bewustzijn, zoals hij deze op on
sterfelijke wijze heeft uitgezegd in zijn sonnet: ’t 
En zijn de Joden niet Heer Jesu, die U kruis
ten .. .
Inderdaad, het wordt —  vooral ook politiek ge
zien —  wel erg goedkoop, om de beschuldigende 
vinger alleen te richten op het Sanhedrin, op He
rodes en op Pilatus. En niet op onszelf.
En als Christus in het graf wordt gelegd, neemt 
Pilatus de politieke beslissing, dat er Romeinse 
soldaten de wacht houden bij het graf van een 
dode Jezus; om daarmede z’n opstanding onmo
gelijk te maken.
En degenen die later nochtans in de opstanding 
geloofden, hebben op de meest ontzettende wijze 
kennis gemaakt met de politieke machthebbers 
dezer wereld, speciaal met keizer Nero.

Nu kan ik mij zo goed indenken, dat degenen die 
het opschrift van dit artikel (—  of is het een paas- 
meditatie? — ) lezen, gedacht hebben: nu krijgen 
wij weer eens een onvervalste getuigenis onder 
ogen over christelijke politiek; nu zal weer eens 
duidelijk gezegd worden, wat het Evangelie bete
kent voor ons politiek denken en handelen; nu 
zullen wij bij het licht van het geweldigste heils- 
feit —  de opstanding uit de doden —  opnieuw de 
eigen identiteit van wezenlijk christelijke politiek, 
en daarmee ook de identiteit van onze CHU ont
dekken.
Maar er zijn aarzelingen die wij moeilijk kunnen 
overwinnen. De wereld bestormt ons met vragen, 
die ons het schaamrood naar de kaken doen ja
gen: Wat hebt ge gedaan met de eis, eerst het ko
ninkrijk Gods te zoeken en zijn gerechtigheid? 
Hoe hebt ge gehandeld met al die miljoenen die 
honger lijden, ziek zijn, geen onderwijs krijgen, 
enz.?
Wat hebt ge gedaan om in deze wereld een recht
vaardige vrede te bereiken?
Zijt ge u bewust geweest, dat ge slechts rentmees
ter zijt van ’t geen God u heeft toevertrouwd?
Hebt ge wel eens gedacht aan het woord van Am- 
brosius, dat wat ge de armen geeft, niet gegeven 
wordt van uw eigen bezit, maar van het hunne? 
Is uw strijd voor de menswaardigheid van alle 
rassen werkelijk optimaal geweest?

Het zijn zo maar een paar vragen. Het moeilijke 
is, dat deze vragen een onmiddellijke relatie heb
ben met het Paasfeest. Het trieste is, dat ons ant
woord op vele van deze vragen een ontoereikend 
antwoord is geweest. Niet omdat we onmachtig 
zijn geweest om een beter antwoord te geven. 
Maar heel eenvoudig, omdat de politieke wil 
daartoe onvoldoende was; omdat bij ons centraal

door

professor doctor 

J. W. van Hulst
heeft gestaan: het eigen inkomen, de eigen wel
vaart, de eigen promotie, de eigen consumptie . ..

Nu kunnen wij twee wegen gaan.
De eerste weg is die van het défaitisme; we erken
nen ons falen; we zien het als een onmogelijke 
zaak, om in politiek opzicht ooit iets te doen, dat 
stand kan houden in het licht van het Evangelie. 
Misschien is deze weg op zichzelf een eerlijke 
weg, omdat de mens dan geen taak op zich 
neemt, waarvan hij van tevoren weet, dat ze hem 
te zwaar is.
Maar die andere weg is nog steeds open. Ook in 
ons dagelijks politiek denken en handelen. Daar 
poogt de mens —  hij de erkenning van zijn veel
voudig falen —  nochtans ieder dag opnieuw iets 
te realiseren van ’t geen God van hem eist.
Het werk is groot en wijd en wij arbeiden soms 
ver van elkaar. Maar de eis van de gerechtigheid 
van het Koninkrijk blijft onontwijkbaar voor ons 
staan. En wij mogen in alle ernst ernaar streven 
iets van deze eis in onze eigen wereld wéér te ma
ken. En als ons de moed ontzinkt, dan mogen wij 
zien naar een levende Heiland. ,2ie. Ik ben met 
Ulieden, al de dagen, tot de voleinding der we
reld.”
De wereld mondt niet uit in de chaos, maar in de 
voleinding. Daaraan mogen wij medearbeiden. 
Ook in de politiek.
Dat is de relatie tussen Pasen en politiek.

J.W.van Hulst

vervolg pag. 1

TManus
Aldus het advies van fractievoorzitter drs. Ti- 
lanus aan de koningin. In dit advies verwees hij 
enkele malen naar zijn eerste advies, op 2 de
cember 1972 gegeven onmiddellijk na de Twee
de-Kamerverkiezingen

AFWIJKING

De beide informateurs mr. Van Agt en prof. dr. 
Albeda kregen begin vorige week de opdracht te 
onderzoeken „op welke wijze op zo kort moge
lijke termijn een kabinet zal kunnen worden ge
vormd dat geacht kan worden in voldoende mate 
steun in de volksvertegenwoordiging te zullen 
ondervinden” .
De opdracht week af van hetgeen drs. Tilanus ge
adviseerd had. Hij wilde een formulering, voor 
een extra-parlementair kabinet, met de woorden: 
„rekenen op een vruchtbare samenwerking” . Met 
een opdracht met die woorden heeft een forma
teur o f een informateur een ruimere armslag, al
dus de gedachtengang van drs. Tilanus. Als het 
om vruchtbare samenwerking gaat dan behoeft 
er tevoren perse niet onderhandeld te worden. 
Nu in de opdracht aan de informateurs Van Agt 
en Albeda toch de woorden „voldoende mate 
steun” - die ook voorkwamen in de opdracht aan 
mr. Burger —  zijn opgenomen, houdt dit volgens 
de christelijk-historlsche fractievoorzitter in, dat 
zij ook metterdaad moeten onderzoeken of die 
voldoende steun in het parlement te vinden zal 
zijn. „Als je wilt weten of je voldoende steun hebt, 
dan zul je de fractievoorzitters moeten raadple
gen. Je kunt niet alleen volstaan of als informa
teur of formateur te overleggen met kandidaat- 
ministers. Die zijn misschien buiten de fracties 
om aangetrokken en die hebben geen mandaat 
om te zeggen of zij door fracties gesteund wor
den” , aldus drs. Tilanus. Hij was dan ook de me
ning toegedaan, dat in de opdracht aan de beide 
informateurs begrepen is het raadplegen van de 
fractievoorzitters voordat met kandidaat-minis
ters wordt gesproken.

WEZENLIJKE INBRENG

Als de informateurs Van Agt en Albeda met de 
fractievoorzitters gaat praten over het werkdocu
ment voor het oplossen van de kabinetscrisis, zal 
drs. Tilanus in het bijzonder letten op de vol
gende punten:

1. in het document moet een wezenlijke inbreng 
van het program van de drie christen-demo- 
cratische partijen teruggevonden worden.,

2. er dient een redelijke zetelverdeling binnen het 
kabinet te zijn, waarbij gedacht wordt aan 
zeven christen-democratische ministers.

HXokkerbol

Zeeuwse

CHU-statenleden op 

werkbezoek 

te Reimerswaal
De CHU fractie (7 man sterk) in de Zeeuwse 
Staten tracht ook buiten de verkiezingstijd 
kontakten te onderhouden met de achterban. In 
dit kader worden onder andere werkbezoeken 
gebracht aan de Zeeuwse gemeenten. Dezer da
gen was de gemeente Reimerswaal op Zuid- 
Beveland aan de beurt.
Deze gemeente staat sterk in de belangstelling, 
omdat in die gemeente het dorp Yerseke ligt. 
Yerseke kampt namelijk met de nadelige gevol
gen van de afsluiting van de Oosterschelde. We 
kunnen nu wel vast stellen dat deze afsluiting in 
ieder geval doorgaat en het is daarom te begrij
pen dat het gemeentebestuur van Reimerswaal 
alles in het werk stelt om de werkgelegenheid te 
Yerseke te handhaven.

MOGELIJKHEDEN

Dit betreft in de eerste plaats de pogingen om de 
mosselcultuur en mosselhandel te behouden. Dit 
kan alleen als er een mogeiijkheid tot het zgn. 
„verwateren”  kan worden gemaakt.
Dit stuit echter op vele problemen en mede 
daardoor was dit werkbezoek niet alleen nuttig, 
maar ook noodzakelijk. Tevens werd van ge
dachten gewisseld over het in voorbereiding 
zijnde streekplan voor dit gebied. Voor de sta
tenleden van Zeelands tweede fractie in grootte 
was ook deze gedachtenwisseling uiterst nuttig. 
Onder leiding van fractievoorzitter P.G. van den 

(Bosse zullen meerdere bezoeken worden 
afgelegd, trouwens deze bezoeken gaan ook al 
een beetje passen in het kader van de komende 
Statenverkiezingen. Al met al; de Zeeuwse 
Statenleden van de CHU willen echt proberen 
het kontakt ,unet het veld” te behouden.

H. Eversdijk 
Heinkenszand.
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. . .  een beeld van vroegere CHU-vergaderin- 
gen . . .

Kamerkringen

Arnhem en Nijmegen

Het provinciaal bestuur van de kamerkringen Arnhem en Nijmegen van de CHU houdt 
voor de leden van de kiesverenigingen in de beide kamerkringen een

vergadering op WOENSDAG 9 mei a^. 
te Arnhem

in Cultureel Centrum „De Coehoorn” , 
Coehoornstraat 11 (tegenover het station) 
Aanvang 8 uur.

De voorzitter van de Unie, mr. O.W.A. Baron van Verschuer houdt een 
menwerking van de drie christelijke partijen (ARP-CHU-KVP). 
Daarna is er gelegenheid voor discussie.

inleiding over de sa-

•

Namens het bestuur, 
J. Reezigt 
Brucknerlaan 1 
APELDOORN.



VRIJDAG 20 APRIL 1973

Jaaivergadering in 1972 vogelvlucht
De jaarvergadering-1972 van de CHU vond 
plaats op zaterdag 29 april 1972 in het Jaarbeurs
congrescentrum te Utrecht.
De komende algemene vergadering van de Unie, 
op zaterdag 19 mei aanstaande te houden, heeft 
ondermeer als agendapunt de goedkeuring van 
de notulen van de jaarvergadering-1972. Deze 
notulen luiden:

OPENING

De voorzitter, mr. O.W.A. Baron van Verschuer, 
opent de vergadering met gebed en schriftlezing. 
Na de schriftlezing stelt de voorzitter voor om een 
telegram te zenden aan Hare Majesteit de Konin
gin en wel van de volgende inhoud:
„De Christelijk-Historische Unie, in algemene 
vergadering bijeen, geeft uiting aan haar verbon
denheid en wenst U en Uw nieuwe levensjaar 
Gods onmisbare zegen toe” .
Daarna spreekt hij zijn jaarrede uit.

REDE VAN DE UNIE-VOORZITTER

De voorzitter begint zijn rede met de woorden: 
„Laat mij beginnen u te zeggen, dat het mijn 
grootste wens is, dat ik de opgave waar wij samen 
voor staan zo aan u voorleg dat daarvan over
komt, iets van dat wat mij beroert en ons allen 
naar mijn mening moet beroeren” . Hij vervolgt: 
„Wij moeten daarbij duidelijk zijn en elkaar niet 
misverstaan. Het gezicht van de Unie moet er één 
zijn van redelijkheid, verdraagzaamheid en 
saamhorigheid” .
De heer Van Verschuer doet hierna een dringend 
beroep op al diegenen die de CHU verlieten, 
maar er thuis horen, om hun lauwheid en afzij
digheid te laten varen. De kiesverenigingen roept 
hij op hun deuren wijd open te zetten en acties te 
ondernemen.
Vervolgens staat de voorzitter stil bij de wijze van 
politiek bedrijven: polarisatie o f harmonisatie. 
Hij zegt er van overtuigd te zijn dat het meren
deel van het Nederlandse volk het „op basis van 
ons uitgangspunt gekozen harmonisatie model 
verre verkiest boven het conflictmodel. Dat bete
kent niet gezapigheid, tegenstellingen verdoeze
len. Het betekent de wil elkaar te vinden én om 
een tafel te gaari zitten. Is dat gegeven op basis 
van ons uitgangspunt met name voor de jongeren 
de toekomstige kiezers, niet een belangrijk gege
ven?”
Over het rapport Mansholt zegt de voorzitter: 
„Wie het zgn. rapport Mansholt bestudeert stuit 
op een merkwaardige mengeling van een neo so
cialistische en een pragmatisch uitgangspunt. 
Het is ook, gelet op uitlatingen van representan
ten van de PvdA, D ’66 en de PPR de vraag of 
men elkaar op een gezamenlijk uitgangspunt zal 
kunnen vinden en of dit uitgangspunt dan soci
alistisch of wel pragmatisch of pragmatisch-soci
alistisch zal zijn.
Mr. Van Verschuer merkt over de samenwerking 
op, dat de lijn die in de algemene vergaderingen 
van KVP, AR en CH in 1968 werd aangegeven, 
het - samenwerken aan de oprichting van een 
nieuwe partij, konsekwent en zonder onderbre
kingen is gevolgd. De voorzitter gelooft niet dat 
het goed zou zijn op de zaken vooruit te lopen. 
Over het uitgangspunt zei de heer Van 
Verschuer: „Wij schamen ons er niet voor ook in 
deze tijd uit te spreken, dat wij onze kracht weten 
in het ons stellen onder het evangelie. Dat is 
richtsnoer, dat is kritiek, dat is voor iedereen toe
gankelijk en hopelijk is ook iets daarvan door ons 
doen en laten herkenbaar” .
Later komt de CHU-voorzitter op de toekomst- 
problematiek terug. „Het voortbestaan van onze 
mensheid is in gevaar door drie dingen n.1. de 
overbevolking, het opraken van natuurlijke 
grondstoffen en milieuvernietiging. Deze ontzag
wekkende problemen benauwen ons niet zo zeer 
omdat de wereld eindigen kan. Neen, het gaat om 
ons rentmeesterschap. Het gaat er om hoe wij in 
het licht van Gods schepping de aarde hebben 
beheerd. Het raakt zeer diep de verantwoorde
lijkheid van ieder van ons op deze aarde”. 
Volgens mr. Van Verschuer mogen we niet de 
fout maken om de conclusies van de Club van 
Rome rechtlijnig en ongenuanceerd door te trek
ken naar de toekomst. De heer Van Verschuer is 
het met prof. Böttcher eens dat de belangrijkste 
vraag is o f wij nationaal of internationaal er in 
zullen slagen bestuurlijke hervormingen aan te 
brengen, die deze problematiek aan kunnen. Hij 
zou er aan willen toevoegen: „veel zal er van af
hangen of wij dit kunnen doen zonder de mens in 
zijn waarde aan te tasten” .
De voorzitter besluit zijn rede met de woorden: 
,J-aten wij de opdracht die wij met ons dragen 
proberen te volbrengen. De opdracht dat wij door 
liefde voor onze Schepper en onze naaste gedre
ven werken en hunkeren naar een wereld waar 
gerechtigheid heerst.”

NOTULEN, JAARVERSLAG 1971, HET 
FINANCIËLE VERSLAG EN HET VERSLAG 
VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE

De vergadering kan zich met deze punten vereni
gen.
Ten aanzien van het laatste deelt de heer Van 
Verschuer mede, dat de heer Vierssen, als enig 
voorlopig lid van een voorlopige commissie, ver
slag heeft uitgebracht en de penningmeester 
heeft geadviseerd.

MR. H.K J. BEERNINK ERELID

De voorzitter deelt mede, dat het hoofdbestuur 
op haar vergadering van 5 oktober 1971 heeft be
sloten, de heer Beernink op de eerstvolgende al
gemene vergadering tot erelid te benoemen, voor 
al het werk dat hij tientallen jaren èn organisato
risch èn politiek voor de Unie heeft verricht. De 
heer Beernink kon helaas niet aanweizig zijn. De 
voorzitter hoopt, op de volgende vergadering de 
heer Beernink officieel te kunnen huldigen. Ap
plaus.

DANKWOORD AAN PROF, DR. J.W. VAN 
HULST EN DE HEER J.T. MELLEMA

De heer Van Verschuer bedankt prof. Van Hulst 
hartelijk voor alles wat hij voor de Unie, als voor
zitter, heeft gedaan en wenst de heer Mellema 
veel' geluk toe in zijn nieuwe functie. Applaus.

STATUTENWIJZIGING

De heer Cornelissen vraagt n.a.v. de statutenwij
ziging, welke partijen de instelling van een 
provinciaal groepsbestuur kennen.
Mej. Haars zegt.toe dit nader uit te zoeken.
Uit de zaal wordt medegedeeld, dat de ARP dit 
stelsel kent.
De voorzitter belooft deze vraag in de eerstvol
gende Nederlander te beantwoorden.
De heer Huizen van de K.V. Vlaardingen vindt, 
dat voor deze statutenwijziging de afstand tussen 
de gewone leden en het H.B. wordt vergroot. Hij is 
meer een voorstander van een referendum.

De statutenwijziging wordt hierna aangenomen 
en tevens van de voorstellen van de kiesverenigin
gen voorstel A en E geheel volgens het preadvies 
van het hoofdbestuur. De voorstellen C en D wor
den niet aangenomen, behalve dan dat de voor- 
zitterskeuze niet beperkt wordt tot de leden van 
de Unieraad.

VOORSTEL VERKIEZING LEDEN 
UNIERAAD

Bij het hoofdbestuur zijn periodiek aftredend en 
herkiesbaar:
J. Baarda, Sneek; dr. E. Bleumink, Paterswolde 
en H. Fokke te Vriezenveen en bij de Unieraad: 
mevrouw mr. H.A. Strijd-Groenewegen te 
Harderwijk. In het vacatures Mevr. mr. N.C. de 
Ruiter en H. Groeneveld stelt het hoofdbestuur 
voor: mej. mr. E.A. Haars, Breukelen en mr. J.L. 
Janssen van Raay te Rotterdam.
Na de statutenwijziging is de verkiezing hoofdbe
stuur vervallen.
Het bestuur stelt voor deze 6 personen te verkie
zen als lid van de unieraad.

De heer Thoolen beveelt namens de Kamerkring 
Amsterdam aan, dat er meer dames in de Unie
raad moeten komen en pleit voor mevrouw HJ. 
Reitsma-Meijer.
Een vertegenwoordiger van de K.V. Amstelveen
pleit voor de verkiezing van de heer D. Zittema, 
gemeenteraadslid te Amstelveen.
De heer W . Wiegers, voorzitter van de Kies
vereniging Vlaardingen beveelt mr. Den Hartog 
sterk aan. Hij vindt dat vaak dezelfde mensen 
worden gekozen en dat andere mensen eens een 
kans moeten krijgen.
De heer Bagerman uit Vlaardingen is zeer ver
baasd, dat vier mensen zich niet meer herkies
baar stellen.

De uitslag van de verkiezing is: mej. Haars 417 
stemmen, mr. J.L. Janssen van Raay 412 stem
men, mevrouw Strijd 374 stemmen, de heer Baar
da 373 stemmen, dr. Bleumink 372 stemmen en 
H. Fokke 341 stemmen.
Het totaal aantal stembiljetten bedraagt 486 
stemmen; aantal stemmen 2916.
De voorzitter wenst genoemde personen van 
harte geluk met hun (her) benoeming.

VOORSTELLEN VAN DE 
KIESVERENIGINGEN

a centrale van c.h. vrouwen (verzoek om aan de 
„centrale” ook het recht tot doen van voorstellen 
te geven)
Het bestuur heeft dit voorstel overgenomen en in 
de net vastgestelde statuten is dit recht aan de 
vrouwen gegeven.

B HUINEN, OUD-AMSTERDAM, HUIZEN, 
DOKKUM EN „HORST EN TELGT” (stellen 
voor dat de CHU wat betreft de samenwerking 
niet verder zal gaan dan een federatieve samen
werking en tevens vragen zij om in het najaar een 
buitengewone algemene vergadering te houden). 
De voorzitter belooft, dat er een buitengewone 
algemene vergadering zal worden gehouden. De 
datum hangt af van de vorderingen in de 
Contactraad en de Begeleidingscommissie.

De volgende sprekers vragen hierna het woord: 
De heer Reus te Amsterdam zou graag het 
resultaat weten van de antwoorden op de discus
sienota. Hij snapt niet, waarom het bij de CHU zo 
geheimzinnig moet, de ARP heeft al een uitslag 
gegeven.
Een vertegenwoordiger van de K.V. Hninen wijst 
er op, dat deze kiesvereniging het jammer vindt, 
dat er in de Nederlander steeds wordt geschreven 
over: het vormen van een nieuwe christelijke

democratische partij. Volgens de K.V. Huinen is 
de CHU daar nog helemaal niet rijp voor.
De heer Brijnen van Houten, vertegenwoordiger 
van de K.V. Den Haag/Scheveningen/Belgisch 
Park deelt mede, dat zijn kiesvereniging niet 
sympathiek staat tegen de nauwe samenwerking 
met de KVP, zelfs niet zo erg met de ARP; zeker 
onder de kiezers is dit het geval.
De voorzitter wijst er op, dat het nu niet de plaats 
en de tijd is om tot een discussie te komen, over 
de vraag: waarheen en hoe.
De heer De Jong pleit voor een begeleiding van de 
drie partijen in die gemeenten, waar nog hele
maal geen samenwerking is.
De heer Baajema uit Rotterdam vraagt wat de 
voorzitter van de CHU onder openheid verstaat. 
De heer Timmerman uit Schiebroek spreekt over 
de verontrusting onder de kiesverenigingen over 
de ontwikkeling naar de open partij. Volgens 
hem gaat de CHU, als we deze weg verder op
gaan, steeds meer achteruit in leden- en stem- 
memal. Hij verzoekt de vergadering dringend om 
het voorstel van deze kiesverenigingen te steunen. 
De voorzitter van de kiesvereniging en staten
kring Arnhem laat een positief geluid horen over 
de samenwerking. De samenwerking in de stad 
Arnhem gaat volgens de voorzitter uitstekend en 
hij verzoekt het hoofdbestuur door te gaan met 
de weg, die ze hebben ingeslagen,
De heer van de Akker (te Alblasserdam sluit zich 
aan bij de woorden van de heer Baajema (zie 
voorstel kiesverenigingen), wat verstaat de voor
zitter onder openheid. Volgens de heer v.d. Akker 
is de discussienota voor zijn kiesvereniging een 
onleesbaar stuk.
De heer van de Weide uit Weesp wijst erop, dat 
de samenwerking in Weesp bijzonder goed gaat. 
De heer Van de Weide hoopt dat de drie partijen 
elkaar nog eens op een juiste basis, vanuit het 
evangelie weten te vinden.
De heer Rosa vraagt of de Heer De Zeeuw zich 
wel bewust is van de C. in de CHU.

In antwoord op deze opmerkingen deelt de voor
zitter mede, dat de bijzondere algemene vergade
ring zo tijdig mogelijk moet plaats vinden. Wan
neer dat tijdstip is, is nog niet bekend. In de 
tweede plaats stelt de heer Van Verschuer, dat, 
wanneer een representatief gedeelte van de ant
woorden op de discussie nota binnen is, dit zo 
spoedig mogelijk aan de kiesverenigingen mede
gedeeld zal worden. Tot nu toe zijn er ca. 50 ant
woorden binnen gekomen die vrijwel unaniem 
één christelijke beginselpartij voorstaan. Hij zou 
het toejuichen als de kiesverenigingen ook de 
CHU-stemmen in een openbare vergadering aan 
het woord laten. In de derde plaats heeft hij 
begrip voor de verschillende meningen van de 
kiesverenigingen over de samenwerking, maar hij 
wijst erop, dat er ook een stukje verdraagzaam
heid in zit om dit nu op dit moment al op deze 
vergadering voor te leggen. De voorzitter pleit 
voor de grootstmogelijke verdraagzaamheid en 
begrip voor eikaars opvattingen.
C DOKKUM, ZEIST, HUINEN en HUIZEN 
(voorstel de voorzitter van de Unie wordt in func
tie gekozen uit de leden van de Unie door de 
algemene vergadering)

D SCHIEBROEK (stelt 
statutenwijzigingen voor)

verschillende

E HAARLEM (de kamerkring Haarlem stelt voor 
lid e aan artikel 14 van de statuten toe te 
voegen)pgevolggevend aan het preadvies van het 
hoofdbestuur zijn deze voorstellen gedeeltelijk 
aangenomen, c.q ter uitwerking aan de statuten
commissie voorgedragen.

F DOETINCHEM (voorstel dat tenminste twee 
leden van de CHU —  mits geschikt en bekwaam 
—  beneden de 35-jarige leeftijd op verkiesbare 
plaatsen worden geplaatst) Het hoofdbestuur 
heeft op zich geen enkel bezwaar hier tegen, maar 
meent dat dit moeilijk is vast te leggen, zonder 
daarmee een democratische besluitvorming voor 
de voeten te lopen. De vergadering kan zich met 
deze zienswijze verenigen.

G ZOETERMEER (voorstel: De CHU moet 
publiekelijk als haar mening uitspreken, dat zij 
die de Unie in de tweede kamer vertegenwoordi
gen, het lid zijn van de kamer als hun voornaam
ste, zoal niet enige, bezigheid dienen te zien)

Volgens het preadvies brengen de werkzaamhe
den aan het lidmaatschap van de Tweede Kamer 
in de parktijk mee, dat het niet doenlijk is neven
werkzaamheden van enig belang te verrichten. 
Het hoofdbestuur vindt het niet verstandig om dit 
zo vast te leggen, zodat de persoonlijke vrijheid 
van de C.H.-leden van de Tweede Kamer wordt 
beknot.
Mevrouw Nieuwstra te Zoetermeer pleit er voor 
dat de leden van de Tweede Kamer minder ne
venfuncties moeten hebben en meer het contact 
met de kiezer zoeken.

Drs. Tilanus antwoordt hierop, dat voor de ver
kiezingen er een lijst van de nevenfuncties van de 
candidaat Tweede Kamerleden is gepubliceerd. 
Alle gegevens zijn dus bekend bij de kiesvereni
gingen.

MIDDAGVERGADERING

REDE, VAN DE NIEUWE FRACTIE
VOORZITTER Drs. A.D.W. Tilanus

Aangezien de volledige rede gepubliceerd staat in 
De Nederlander van 5 mei 1972 vatten wij deze 
kort samen met de eindconclusie van de heer 
Tilanus, waarin hij zijn waardering uitspreekt dat 
deze regering het volkshuisvestingsvraagstuk via 
nieuwe wegen wil aanpakken.
Hij onderstreept ook, dat de regering het uiterst 
moeilijk heeft. „Wij hebben met z’n vijven deze 
regering zó gewild. Wij hebben instemming be
tuigd met het regeeraccoord. Wij zijn dus verant
woordelijk voor dit kabinet” , aldus de heer 
Tilanus.
Hij acht het dan ook niet juist te trachten onder 
deze verantwoordelijkheid uit te vluchten en op 
zoek te gaan naar andere partners. Wie dat wel 
wil, moet het ronduit zeggen. Hij moet dan reke
nen op kabinetscrisis, kamerontbinding en ver
vroegde verkiezingen.”
Hij wijst ook op de groeiende samenwerking tus
sen de fracties van KVP, ARP en CHU. „Wij 
hebben formeel ge'integreerde fractiecommissies, 
o.a.voor Onderwijs, voor Wetenschappen en voor 
Milieubeleid. Wij zullen in juni onze eerste ge
meenschappelijke fractievergadering houden. 
Dat zal een unieke mijlpaal in de samenwerking 
zijn!
Wij zien ook de resultaten van de samenwerking 
van de 5 en de 3. Steeds meer komt het voor, dat 
bij behandeling van wetsontwerpen en bij stem
verklaringen één woordvoerder namens de 5 op
treedt. Nog méér zien we, dat in Voorlo Verslagen 
de gezamenlijke mening van KVP, ARP en CHU 
wordt gegeven.”
Drs. Tilanus eindigt met de woorden; ,J9aar 
welke toekomst willen wij? Toekomst kan voor 
mij betekenen een rechtlijnige voortzetting van 
het nu. Toekomst betekent voor mij verandering, 
vernieuwing, verbetering. En partijvernieuwing is 
voor ons; de weg van de 3! De weg van de 3 naar 
een Nieuwe Christelijke Partij. Onze fractie wil 
trachten, daaraan haar bijdrage zo goed mogelijk 
te geven. Ik vraag u, leden van de CHU, ons daar
bij kritisch te begeleiden en te steunen.”

VOORSTEL CONTRIBUTIEVERHOGING EN 
VOORSTEL AFSNIJDING 
KIESVERENIGINGEN

De heer Kaland deelt hieromtrent mee, dat de 
preventie van dit voorstel zodanig gewerkt heeft, 
dat het overgrote deel inmiddels gereageerd 
heeft. Hij spreekt de hoop uit, dat de 14 
overgebleven kiesverenigingen op de volgende 
algemene vergadering weer tot de betalende 
kiesverenigingen zullen behoren.
De heer Kaland geeft wat betreft het punt voor
stel contributieverhoging het woord aan de 
vergadering, aangezien de toelichting volgens 
hem voldoende is.
De heer Willems, vertegenwoordiger van de Sta- 
tenkring Almelo, Hengelo en Enschede is bang 
dat door deze contributieverhoging de plaatse
lijke kiesverenigingen minder leden gaan opge
ven, zodat deze leden geen ledencontactblad zul
len ontvangen. Hij pleit ervoor de contributie vast 
te stellen op ƒ  12,50 per lid.
De heer De Vos te Apeldoorn sluit zich 
gedeeltelijk bij de vorige spreker aan. Hij vindt 
het onjuist om de contributie met ƒ  1,—  te verho
gen om het 14-daagse verschijnen van het leden
contactblad mogelijk te maken.
De heer Van Zadelhof vreest vele bedankjes door 
de verhoging van de contributie en ziet het leden
contactblad, bij 14-daagse verschijning, in de 
prullemand verdwijnen. Hij doet het voorstel om 
bij te dragen naar draagkracht.

De heer ’t Jong van de K.V. Klundert verwacht 
eveneens veel bedankjes aangezien de doorsnee 
burger niet erg ge'interesseerd is in de politiek. 
Hij stelt voor dat de contributie d.m.v. accept
girokaarten wordt ge'ind.
De heer Thoolen te Amsterdam vindt dat de ver
hoging van een paar gulden zondermeer opge
bracht kan worden.
Een vertegenwoordiger van de K.V. Arnhem
vraagt o f het niet mogelijk is de contributie voor 
de 65-1- lager te stellen.
De heer Kaland antwoordt op deze reacties met 
de woorden, dat hij blij is dat de kiesverenigingen 
aanvaard hebben, dat de contributie voor de 
Lohmanstichting met ƒ  1,—  is verhoogd. Over 
het 14-daags verschijnen van het ledencontact- 
blad merkt de heer Kaland op, dat het hoofdbe
stuur dit van groot belang vindt en ze het verant
woord vinden om hier ƒ  1,50 per jaar voor te vra-

zie verder pag. 7

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek

Telefoon 05130-22652



r ' I  I n  I P  o : i'A 3’ l: V

VRIJDAG 20 APRIL 1973

De CHU in hef jaar 1972
De algemene vergadering van de CHU zal op za
terdag 19 mei aanstaande ook het jaarverslag van 
haar secretaris bespreken. Het concept-verslag is 
als volgt.

INLEIDING

In 1972 trad een nieuwe Unie-voorzitter in func
tie. Prof. dr. J.W. van Hulst had in november 1971 
te kennen gegeven dat zijn gezondheidstoestand 
de combinatie van twee volledige dagtaken niet 
meer toeliet. Zijn opvolger werd mr. O.W.A. 
Baron van Verschuer.
De al enige maanden als adjunct-secretaris ge
werkt hebbende mr. J.L. Janssen van Raay werd 
door de Unieraad benoemd tot secretaris. Voorts 
zijn in 1972 twee belangrijke voorvallen te ver
melden:
de nota van de Contactraad en de vervroegde ver
kiezingen.
De nota van de Contactraad was een stap vooruit 
naar samenwerking met de ARP en de KVP, ter
wijl daarentegen het feit van de vervroegde ver
kiezingen een stap achteruit betekende. De 
verkiezingen brachten ons ondanks enthousiaste 
activiteiten van de leden, speciale commissies, 
kandidaat-kamerleden en last but not least de 
lijsttrekker, een gevoelige nederlaag. Die neder
laag wordt vrijwel algemeen toegeschreven aan de 
onduidelijkheid van de Unie en de innerlijke ver
deeldheid.

SAMENWERKING

De samenwerking tussen de drie christen-demo
cratische partijen ARP, KVP en CHU mondde 
uit in een gezamenlijk politiek document: de nota 
van de Contactraad die in juni 1972 aan het pu
bliek werd gepresenteerd. Voormelde samenwer
king is tengevolge van de vervroegde verkiezingen 
gestagneerd. Met name de ARP zag om statutaire 
redenen geen kans om aan een gemeenschappe
lijke candidatenlijst mede te werken. Wel zijn 
duidelijke afspraken gemaakt dat de drie par
tijen in de verkiezingscampagne éën lijn Zouden 
trekken, en dat is dan ook gebeurd. Bovendien 
was een zeer frequent overleg van de drie partij
voorzitters, de drie fractie-voorzitters, en de drie 
partij- secretarissen een waarborg voor een goede 
coördinatie. Ofschoon de verkiezingen dus niet 
een christen-democratische lijst opleverde werk
ten de drie fracties innig samen, in het bijzonder 
met betrekking tot de kabinetsformatie. Hier
mede werd gevolg gegeven aan een belangrijk 
initiatief: een eerste gezamenlijke vergadering 
van de drie fracties in juli van dit jaar te Zeist.

VERKIEZINGEN

De plotselinge tussentijdse verkiezingen stelden 
de politieke partijen voor een enorme krachttoer, 
tenminste, wanneer zij de normale procudure 
binnen de partij zouden willen volgen. En dat is 
gedaan, zij het hier en daar met kunst en vlieg
werk. Er is enorm veel werk verzet door de 
campagnestaf’72 (mr. J.L. Janssen van Raay, drs. 
A.D.W. Tilanus, ds. A. Oliemans, drs. J.G. de 
Klerk, drs. H. van Spanning, mr. C.H. Evers, A. 
Buntsma, H. Lokkerbol, mevrouw H. Tengelaar- 
Boonacker, Jac. Huijsen, W.C. de Kruyf en H. 
Lindenburg) en de landelijke propagandacom- 
missie, de verspreiding van materiaal, de spreek
beurtenvervulling, de verkiezingsbijeenkomsten, 
kortom alles liep naar wens. Zelfs financieel was 
er tijdens deze verkiezingen veel mogelijk, omdat 
de aktie van het Unie Werkfonds een groot 
succes werd. Op 23 september werd op de groeps
vergaderingen de kandidatenlijst voor de Tweede 
Kamerverkiezingen van 29 november vastgesteld. 
De samenstelling was als volgt: drs. A.D.W. 
Tilanus, Arnhem; dr. R.J.H. Kruisinga, Wasse
naar; mr. W. Scholten, Leidschendam; T. 
Tolman, Oldeholtpa; H. Wisselink, Bathmen; drs. 
G. van Leijenhorst, Gouda; drs. D.F. van der Mei, 
De Meern; Jac. Huijsen, Den Haag; L.C. van 
Dalen, Utrecht; mr. C.A. Bos, Amsterdam-Z.; 
mevrouw ir. N.C. de Ruiter, Voorschoten; mr. G. 
van Muiden, Nootdorp; H. Eversdijk, Heinkens- 
zand; drs. A.J. van Duist, Hilversum; W.A. 
Mateman, Aalten; ir. A.B.J. de Koning, Zwijn- 
drecht; A.B. Kramer, Breda; P.G. v.d. Weele, 
Gouda; drs. B.G. Klein Wassink, Breukelen; drs. 
A.M. de Boo, Maasland; mr. JJ. Paarlberg, Zeist 
en mevrouw drs. M.H.A. Boers-Wijnberg, Drie
huis.

Na de verkiezingen werden de eerste zeven lid van 
de Tweede Kamer. Drs. A.D.W. Tilanus werd als 
fraktie-voorzitter aangewezen.

VERGADERINGEN

Voor een verslag van de Algemene Vergadering, 
die op 29 april in Utrecht werd gehouden, wordt 
verwezen naar de notulen.

DE UNIERAAD vergaderde in 1972 vijf maal te 
weten op: 19 februari, 3 juni, 9 september, 30 
september en 9 december.

Op 19 februari koos de Unieraad de nieuwe voor
zitter van de Unie uit een lange lijst van kandida
ten, waaruit het Bestuur weer een voordracht van 
drie had opgemaakt. Bij de eerste stemming al 
werd met meerderheid gekozen de heer mr. 
O.W.A. Baron van Verschuer. Met dank voor het 
vele en goede werk dat hij voor de Unie verrichtte

neemt de vergadering afscheid van prof. dr. J.W. 
van Hulst als voorzitter.
De vergadering van de Unieraad van 3 juni stond, 
nadat bij acclamatie de heer Janssen van Raay tot 
secretaris was gekozen, stil bij twee onderwerpen, 
namelijk: A. het rapport „Naar een integraal 
systeem van welzijnszorg” van de commissies 
welzijnsbeleid en volksgezondheid en b. de nota 
„Volkshuisvesting” van het Ministerie van Volks
huisvesting en Ruimtelijke Ordening. Over de 
welzijnszorg werd een resulutie aangenomen, 
waarin het besproken rapport als C.H.-standpunt 
aan regering en volksvertegenwoordigers wordt 
aangeboden. Minister drs. B.J. Udink leidde de 
nota Volkshuisvesting in, waarna in een geani
meerde discussie de knelpunten werden bespro
ken en toegelicht.
Door de tussentijdse verkiezingen was het nood
zakelijk de Unieraad op 9 september bijeen te 
roepen. Op voordracht van het Bestuur werd met 
algemene stemmen de heer Tilanus als lijsttrek
ker aangewezen. De procedure voor de kandi
daatstelling kwam aan de orde, de groepsverga
deringen werden vastgesteld op 23 september. Na 
bespreking en vaststelling van de groslijst werd 
het aan de kiesverenigingen te geven advies in
zake de kandidaatstelling samengesteld.
Op 30 september vergaderde de Unieraad op
nieuw om het concept program ARP-CHU-KVP 
te bespreken, rekening houdend met de ingedien
de voorstellen van kiesverenigingen en commis
sies. De vergadering besloot om het program te 
doen herschrijven, daarbij rekening houdend met 
de door de Unieraad gemaakte opmerkingen en 
uitgaande van het gemeenschappelijk 
urgentieprogram 1971-1975. Uit het herschreven 
program zou een gemeenschappelijk verkiezings- 
program op hoofdpunten worden samengesteld.

Ook kwam het punt van de samenwerking met 
andere partijen vóór de verkiezingen, aan de

stuur. In juni werd mr. J.L. Janssen van Raay 
formeel tot secretaris gekozen en in juli trad de 
heer Jac. Huysen af, doordat hij deel ging 
uitmaken van de Tweede Kamer. In september 
traden dr. E. Bleumink, vice-voorzitter en het lid 
de heer J. Baarda uit het Bestuur.
Als adviserend lid namens de Tweede Kamer 
werd in april de heer J.T. Mellema vervangen 
door drs. A.D.W. Tilanus en namens de C.H.- 
Vrouwen werd in de loop van 1972 mevrouw mr. 
M. Grooten-van Boven vervangen door mevrouw 
H. Tegelaar-Boonacker, zodat de samenstelling 
per 31 december als volgt is: 
mr. O.W.A. Baron van Verschuer, voorzitter; ds. 
A. Oliemans, vicevoorzitter; mr. J.L. Janssen van 
Raay, secretaris; Wm C. de Kruyf, 2e secretaris; 
A.J. Kaland, penningmeester, mevrouw H. van 
Riet-Augsburger, 2e penm., drs. G. Bos en J. 
Korten.
Adviserende leden zijn: mevrouw H. Tegelaar- 
Boonacker, prof. dr. J.W. van Hulst, Chr. van 
Gulyk.
Een woord van dank aan het bestuurslid dr. E. 
Bleumink is hier zeker op zijn plaats. Als be
stuurslid, later als vice-voorzitter en als lid van de 
Contactraad heeft hij enorm veel werk verzet.

COMMISSIES

Op zijn vergadering van 3 februari heeft het 
Dagelijks Bestuur de LANDELIJKE PROPA- 
GANDA-COMMISSIE volgens het advies van de 
kamerkringbesturen samengesteld uit vertegen
woordigers van alle 18 kamerkringen. Van deze 
commissie is voorzitter ds. A. Oliemans en secre
taris de heer JJ.J. Jansen te Velsen-Noord.

DE WERKGROEP VOOR DE PUBLICITEIT 
is in het verslagjaar ongewijzigd gebleven. De 
werkgroep bestaat uit de volgende personen: mr. 
J.L. Janssen van Raay (voorzitter), drs. A.M. de

m e t o p e n  v i z i e r !

orde. De Unieraad machtigde het Bestuur —  op 
basis van programvergelijking en wederzijds ver
trouwen —  tezamen met ARP en KVP alle moge
lijkheden te onderzoeken om zonder voorwaar
den vooraf te komen tot een parlementair meer- 
derheidskabinet.
Op de vergadering van 9 december werd 
uitgebreid van gedachten gewisseld over de oor
zaken, die tot de grote verkiezingsnederlaag heb
ben geleid. Naast kritiek van verschillende zijden 
op het Bestuur en het gevoerde beleid werd ge
constateerd dat er hard aan de éénwording van 
ARP-CHU-KVP moet worden gewerkt. De voor
zitter zegde toe, dat het Bestuur in de volgende 
Unievergadering met een nota zou komen. De 
éénwording zal voor 1 juli duidelijk zijn.

HET HOOFDBESTUUR vergaderde in 1972 
éénmaal op 11 maart.
Op deze vergadering werd de algemene vergade
ring voorbereid, zoals statutenwijziging, concept 
jaarverslag, financieel verslag, voorstellen van de 
kiesverenigingen en kandidaatstelling voor de 
Unieraad. De algemene vergadering nam het 
voorstel tot statutenwijziging aan om Unieraad 
en Hoofdbestuur samen te voegen, zodat daar
mee het Hoofdbestuur was ontbonden.

DAGELIJKS BESTUUR (na de algemene 
vergadering van april 1972 te noemen BE
STUUR)
Het Dagelijks Bestuur heeft in het verkiezings
jaar 1972 een enorme hoeveelheid werk moeten 
verzetten. Naast de 15 bestuursvergaderingen 
kwamen de leden nog in diverse commissies bij 
elkaar en werden in het begin van het verslagjaar 
de nog resterende kamerkringen bezocht, t.w.: 
Leeuwarden, Tilburg, Arnhem, ’s-Hertogen- 
bosch, Maastricht, Rotterdam, Zwolle, Middel
burg, Haarlem, Nijmegen en Utrecht. 
Uitgaande van bestuurssamenstelling op 31 
december 1971 vonden diverse mutaties plaats. 
In februari trad de voorzitter, prof. dr. J.W. van 
Hulst af en werd hij opgevolgd door mr. O.W.A. 
Baron van Verschuer. Na de algemene 
vergadering trad drs. G. van Leijenhorst af; door 
het aannemen van de nieuwe statuten kon hij als 
kamerlid geen zitting meer hebben in het Be

Boo, A. Buntsma, mr. C.H. Evers, H. Lokkerbol, 
ds. A. Oliemans, drs. H. van Spanning en drs. J.G. 
de Klerk.

De samenstelling van de STATUTENCOMMIS
SIE is ook ongewijzigd gebleven, t.w.: mevr. mr. 
E.A. Haars, Jhr. mr. L.E. de Geer van Oudegein 
en mr. W. Meyering.

DE FINANCIËLE COMMISSIE is op de 
Unieraad van 3 juni als volgt samengesteld: mr. 
L.W. Sluyterman van Loo, mr. A.D. Vas Nunes en 
drs. H.J. Vierssen.

ZIJ, DIE ONS ONTVIELEN

In het verslagjaar ontvielen ons een aantal leden, 
waarvan we met name willen noemen: de burge
meester van Wijde Wormer en Jisp, de heer E.C. 
Tjaden; de heer J. de Kok, die ^ l e  jaren het 
secretariaat van de afdeling Krimpen a/d IJssel 
verzorgde; de heer T. Reesink te Den Haag, ge
meenteraadslid en lid van de Unieraad; de heer
N. Koren, voorheen voorzitter van de C.H.-kies
vereniging Schiedam, voorzitter van de Stafen- 
kring en lid van de Unieraad; de heer J. Dorjee, 
Zaandam; de oud-hoogleraar van de.R.U, te 
Groningen, prof. dr. Th.L. Haitjema, tevens advi- 
srend lid van de Unieraad en prof. dr. G.C. van 
Niftrik, erelid van de Christelijke Historische 
Unie.

ADMINISTRATIE —  LEDENBESTAND

Het aantal leden van de CHU daalde in 1972 van 
29.872 naar 28.450. Het aantal echtgenote-leden 
was per 31 december ca. 950. De aantallen zijn 
gebaseerd op het verzendsysteem voor het leden
contactblad. Daar evenwel de betaling van de 
contributies achteraf binnen komen en bedankjes 
daardoor veelal maanden later, moeten we een 
ruime marge van ongeveer 10 procent aanhouden 
van niet-leden wegens wanbetaling of te laat op
zeggen.
De personeelsbezetting op het Uniebureau on
derging in 1972 één verandering toen per 31

december mevrouw AJ.J. de Jonge onze dienst 
verliet. De samenstelling van het Uniebureau was 
per 31 december als volgt: De heer H. Linden
burg, Mej. P.M.M. Kornaat en Mej. J.A. Vegt en 
twee halve-dagkrachten: Mevrouw C. van
Beukering en de heer J.W. Oudshoorn. In de 
plaats van de heer Jellema, die voor een jaar in 
dienst was genomen, is geen full-time P.R.-func- 
tionaris meer aangesteld. Op dit terrein liet het 
Bestuur zich adviseren door de heer mr. C.H. 
Evers uit Rotterdam. Vooral tijdens de verkiezin
gen werd veelvuldig gebruik gemaakt van zijn 
deskundigheid.
De leden-administratie functioneerde goed. Veel 
kiesverenigingen en kamerkring-besturen maak
ten gebruik van de mogelijkheid om via het Unie
bureau convocaties te verzenden. Vooral bij gro
tere hoeveelheden zijn de reducties op de porto
kosten aantrekkelijk. Het ledenbestand blijft 
evenwel afhankelijk van de activiteiten van de 
plaatselijke secretarissen. Als de leden-mutaties 
maar goed worden doorgegeven, kunnen we een 
efficiënt gebruik maken van de leden-admini
stratie.

JAARVERSLAG VERENIGING CH-LEDEN 
GEMEENTE- EN PROVINCIEBESTUREN

Aan het eind van het jaar 1972 is het zeven en 
vijftigste levensjaar van de vereniging van chris
telijk historische leden van gemeente- en provin
ciebesturen ingegaan. Er zijn in deze lange pe
riode vele stormen over de politieke partijen 
heengegaan. Er waren jaren van stilstand, achter
uitgang en vooruitgang. Vele jaren kunnen wor
den gekenschetst als rustig. De CHU had een 
vaste kern en van een aardverschuiving kon nim
mer worden gesproken. De laatste jaren en met 
name 1972 heeft hierin drastisch verandering ge
bracht. De kiezers hebben zich uitgesproken 
laatstelijk op 29 november 1972. Voor de CHU is 
het duidelijk geweest. In een periode van drie jaar 
zijn van de 12 zetels in de Tweede Kamer er 
slechts 7 overgebleven. Pessimisten stellen nog 
één verkiezing en de CHU is er niet meer! Ande
ren stellen daartegenover dat een tijd van politie
ke bezinning is aangebroken. Wat is de oorzaak . 
geweest van deze voor de CHU zo verpletterende 
nederlaag? De kandidatenlijst? Het niet plaatsen 
van een jongere, ö f een vrouw op een verkiesbare 
plaats. De verontrusting in die zin dat mèn niet 
meer weet waar men aan toe is. Dit zijn slechts 
een paar punten. Er zijn er meer! Laat het hoofd
bestuur van de Unie alsmede de afgevaardigden 
van de kiesverenigingen zich positief uitspreken 
waarna kan worden bepaald welke koers men in 
de komende jaren wil uitstippelen. De tijd dringt. 
Het is nog niet te laat!

Thans iets over de vereniging. In het bestuur 
vond één mutatie plaats. Mevrouw Ybema- 
Fortgens werd vervangen door de benoeming van 
de heer JJ. Geldhof.
Onze voorzitter. Burgemeester J. Hoekstra, werd, 
ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Ma
jesteit de Koningin, benoemd tot Ridder in de or
de van Oranje Nassau. Het bestuur heeft de wens 
uitgesproken dat hij nog vele jaren deze onder
scheiding met „ere” moge dragen.

De ledenstand van de vereniging is als volgt:

Provincie: Leden per 
31-12-1971

Leden per 
31-12-1972

Friesland 95 92
Groningen 52 52
Drenthe 40 38
Overijssel 130 128
Gelderland 134 143
Utrecht 81 75
Noord-Holland 73 70
Zuid-Holland 228 220
Zeeland 66 61
Noord-Brabant/ 
Limburg

45 41

Totaal 944 920

Het aantal abonnees bedroeg op genoemde data 
resp. 207 en 206. Dat het aantal leden achteruit 
gaat wordt niet alleen beïnvloed door het dalen 
van de CH-stemmers maar mede door samenvoe
ging van diverse gemeenten waardoor het aantal 
raadsleden minder wordt. De daling van het le
denaantal vervult het bestuur met zorg. De in
komsten worden minder waar tegenover staat dat 
de uitgaven stijgen. In het afgelopen jaar heeft 
het bestuur pogingen aangewend om in 1973 ge
zamenlijk mét onze AR-zusterorganisatie een le
denvergadering te houden. Dit is niet gelukt. 
Wellicht kan zulks in 1974 plaatsvinden. Ook in 
het verslagjaar werden door diverse leden weer 
inlichtingen gevraagd over gemeentelijke proble
men. Naar vermogen werd de nodige bijstand 
verleend. Het blad „Gemeentebeleid” stond we
derom in het teken van veler belangstelling. Door 
de eindredacteur, de heer Reinders, werd hier 
veel werk voor verzet. Een compliment is hier ze
ker op zijn plaats. Namens het bestuur zeg ik al
len dank voor de ondervonden medewerking die 
in het verslagjaar is verleend voor het functione
ren van de vereniging. Moge 1973 een jaar wor
den welke voornamelijk gekenschetst moge zijn 
door: „duidelijkheid” .

De secretaris
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CHU moet zich richten op vorm ing
nieuwe Christen-democratische pa rtij

Ter begeleiding van de discussie over de nota 
„op weg naar een verantwoordelijke maat
schappij van de contactraad van 
KVP/ARP/CHU heeft het Uniebestuur een 
notitie opgesteld.
De Unieraad machtigde het bestuur deze no
titie rond te zenden, omdat hij het beleid van 
het bestuur onderstreept, dat er op gericht is 
met kracht de christen-democratische sa
menwerking te onderstrepen.

De Algemene Vergadering van de CHU zal op 
zaterdag 19 mei 1973 een beslissing moeten ne
men over de vraag of de CHU bereid is, op basis 
van de Nota van de Contactraad, samen met ARP 
en KVP te werken aan het tot stand brengen van 
een nieuwe christen-democratische partij. Op de
zelfde dag zullen de ARP en de KVP zich over 
deze vraag uitspreken.

Om de kiesverenigingen, die nu hun standpunt 
moeten bepalen, behulpzaam te zijn, heeft het 
bestuur van de Unie deze notitie opgesteld.

In deze bestuursnotltie wordt eerst aandacht be
steed aan de CHU. Vervolgens komt de ontwik
keling van de politieke verhoudingen aa,n de orde. 
Tenslotte geeft het bestuur een beschouwing over 
het antwoord dat op de Algemene Vergadering 
van 19 mei a.s. ware te geven.

DE CHRISTELUK-HISTORISCHE UNIE

Het ontstaan van de Unie is te danken aan het in 
één bedding brengen van drie stromingen, die ie
der, apart en gemeenschappelijk, hun stempel op 
de Unie hebben gedrukt.

De CHU is in de eerste plaats een beginselpartij. 
Dit beginsel wordt in haar program als volgt om
schreven:
„De CHU acht het Bijbels getuigenis van Gods 
beloften en geboden van beslissende betekenis 
zowel voor de overheid, als voor mens en maat
schappij” .

Dit uitgangspunt heeft de Unie altijd op geheel 
eigen wijze uitgedragen. Het christelijk-historisch 
denken verzet zich tegen een opdelen van de be
volking in twee groepen; een christelijk- en een 
niet-christelijk deel.

De CHU ziet het christelijk beginsel niet primair 
als een politieke scheidslijn. Dit uitgangspunt 
moet veel meer een hechte basis zijn om als een 
verzoenende zuurdedem in de politiek te werken.

Niet zozeer het veroveren van de politieke macht 
maar beïnvloeding van het politiek beleid is voor 
de CHU van belang.
Voorts heeft de Unie altijd aan de vrijheid van 
denken en handelen een ruime plaats toegekend. 
De hier genoemde kenmerken hebben de CHU 
altijd een eigen plaats in de Nederlandse politiek 
gegeven. Ook in de huidige situatie achten wij het 
christelijk-historisch staatkundig denken van 
wezenlijke betekenis voor de Nederlandse poli
tiek. Het christelijk-historisch uitgangspunt be
paalt ook nu niet alleen de politieke keuze van 
enkele honderdduizenden kiezers: het is ook voor 
velen het richtsnoer bij hun praktisch politiek 
handelen.

In dit verband kan met dankbaarheid worden ge
constateerd dat de CHU na de Tweede Wereld
oorlog, de aanslag van de „doorbraak” met succes 
heeft weerstaan.

In de vijftiger jaren pleitte de ARP sterk voor het 
bijeenroepen van de reformatorische christenen 
in één partijverband. De CHU toonde in de con
tacten met de ARP op dit punt een duidelijke re
serve.

In de jaren zestig kreeg de relatie tussen ARP en 
CHU een nieuwe dimensie. Enerzijds door de 
ontwikkelingen in de Nederlandse Katholieke 
Kerkprovincie en in de KVP, waar de behoefte 
aan grotere openheid naar de reformatorische 
mede-christenen groeide. Anderzijds ontstond 
ook bij ARP en CHU de wens naar nauwer con
tact met de KVP als christen-democratische zus
terpartij.

In 1967 kwam in de „achttien” het gesprek tussen 
ARP, CHU en KVP op gang. Er werden rappor
ten over grondslag en program gepubliceerd. Op 
7 maart en 23 mei 1970 aanvaardde de CHU in 
Rotterdam een program waarin deze nieuwe ont
wikkeling tot uitdrukking komt. Aan het beginsel 
werd duidelijker dan voorheen, een daaruit 
voortvloeiend, praktisch politiek beleidsprogram 
toegevoegd.

Wat is, mede in het licht van de recente politieke 
gebeurtenissen, thans de taak van de CHU?

Het bestuur acht het van groot belang om het 
christelijk-historisch staatkundig denken een zo 
krachtig mogelijke inbreng te geven in de (partij- 
Ipolitieke ontwikkeling van dit moment.

Overtuigd —  zoals hiervoor reeds aangegeven —  
van de waarde van het christelijk-historisch den
ken, streeft het bestuur er naar in de eerste plaats 
de Unie in deze periode van ontwikkeling sterk te 
maken.

Het bestuur hoopt en verwacht dat in deze pe
riode allen, die op enige wijze verantwoordelijk
heid dragen voor de CHU, zich eensgezind voor 
de Unie zullen inzetten.

Ook in het perspectief, dat aan het slot van deze 
nota als beleidsdoel wordt aangegeven, is het van 
het grootste belang dat de Unie zijn huidige 
plaats in het politiek krachtenveld niet verwaar
loost.

Een, in samenhang met andere partijen, toe
groeien naar nieuwe verhoudingen, kan alleen 
dan slagen wanneer elke hierbij betrokken partij 
zijn eigen inbreng niet onder de korenmaat stelt 
maar als een wezenlijk bestanddeel aan de nieuw 
te vormen politieke eenheid overdraagt. Daar 
willen wij in deze nota een weg voor aangeven.

DE ONTWIKKELING 
VAN DE POLITIEKE VERHOUDINGEN

De gemeenschappelijke ervaringen uit de bezet
tingsjaren leidden na 1945 tot een sterk besef van 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor 
het herstel en de wederopbouw van ons land. De 
wens om de verloren gegane welvaart te herwin
nen en uit te breiden overheerste de ideologische 
verschillen op politiek terrein.

In de jaren zestig ontstond een belangrijke kente
ring. Deze kentering toont positieve en negatieve 
aspecten.

In positieve zin kan gewezen worden op het 
groeiend inzicht dat een steeds hogere opvoering 
van de materiële welvaart ernstige gevaren mee
brengt voor het harmonisch funktioneren van on
ze samenleving. Wij spreken in dit verband over

de overgang van de welvaartsproblematiek naar 
de vragen van het welzijn.

In deze overgangsfase moeten nieuwe
doelstellingen worden geformuleerd. De situatie 
waarin wij staan is minder doorzichtig dan voor
heen. De afstand tot de gemeenschappelijke er
varingen tijdens de bezetting is aanzienlijk ver
groot.

Er ontstaan onlustgevoelens. De massaficatie 
leidt tot frustraties. De waarde van het christelijk 
geloof wordt ter discussie gesteld.

Elke periode, waarin de ondoorzichtigheid van 
problemen frustraties wekt, leidt bij doorgaans 
kleine groeperingen tot het uiten van extreme en 
tegengestelde standpunten.

Hiermee zijn we genaderd tot een ernstige nega
tieve ontwikkeling op politiek terrein in deze tijd. 
Enkele politieke partijen hebben deze extreme 
tegengestelde gevoelens tot uitgangspunt van hun 
politiek handelen gemaakt. Op grond hiervan 
verklaren zij de polarisatie tot de hoogste politie
ke wijsheid. Hun doelstelling kan volgens hen al
leen dan goed overkomen wanneer deze zo scherp 
mogelijk tegengesteld is aan het verlangen van 
anderen.

De regeerbaarheid van ons land wordt aan het 
formuleren en uitdragen van tegenstellingen on
dergeschikt gemaakt.

Een belangrijk neveneffect —  wellicht ook een 
motief —  voor deze opstelling is tevens dat het 
permanent inhameren van tegengestelde doelein
den naar men hoopt een vernietigende aanval is 
op de christen-democratische partijen.

Deze partijen immers menen dat de Evangelische 
boodschap, die uit de Bijbel tot hen komt, ver
draagzaamheid vraagt.
Zij stellen in hun relatie tot andere partijen de 
harmonie boven het conflict. Zij willen tegenstel
lingen niet verdoezelen maar ook niet aanscher
pen. Zij zijn steeds bereid te luisteren naar de op
vatting van andere partijen. Zij willen nagaan wat 
daarvan ook door hen kan worden onderschre
ven.

zie verder pag. 7
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vervolg van pag. 6

Christen- dem ocratische p a rtij

Op grond hiervan staan de christen-democrati- 
sche partijen open voor het werken aan verbete
ring van onze maatschappij en samenleving, sa
men met andere partijen, die op basis van andere 
uitgangspunten tot gelijkgerichte doelstellingen 
komen.

Dit houdt tevens in dat de christen-democrati- 
sche partijen op basis van hun uitgangspunt me
nen de scherpslijperij van de polarisatie principi
eel te moeten verwerpen.
Deze afwijzing van de polarisatie houdt nauw 
verband met het christelijk-historisch uitgangs
punt dat aandacht en respect vraagt voor de op
vatting van andere partijen.
Dit is echter niet de enige grond voor het bestaan 
van een christelijke politieke partij. Wij duiden 
enige anderen aan.

Ons volk verkeert in een geestelijke en zedelijke 
crisis, terwijl de maatschappelijke problemen ons 
voor bijzonder grote vraagstukken plaatsen. De 
staatkundige verhoudingen in ons land zijn zoda
nig verstoord dat de regeerbaarheid ernstig in ge
vaar komt. in een christelijke politieke partij 
funktioneert het gemeenschappelijk uitgangs
punt als vertrouwensbasis tussen kiezer en geko
zenen en als samenbindende kracht in de partij 
zelf.

Daarnaast komt juist in een christelijk politieke 
partij de erkenning naar voren van de beperkt
heid van het menselijk kunnen en het vertrouwen 
dat God de wereld regeert.

Van dit alles uitgaande erkennen wij onze ver
antwoordelijkheid als burgers in de samenleving, 
alsmede de verantwoordelijkheid van de over
heid.
Politiek kan niet bedreven worden zonder een 
principiële visie op mens en maatschappij.

Ook om deze redenen zijn wij van mening dat er 
juist nu een christelijke partij nodig is. Een partij 
die de weg aangeeft naar een samenleving, waarin 
meer gerechtigheid heerst.

Daarom willen wij, ook in de toekomst, politiek 
bedrijven die voortkomt uit een christelijke le
vens- en wereldbeschouwing en een daaraan ont
leende visie op mens en maatschappij.

Hiervoor is een partijpolitiek verband nodig dat 
deze visie uitspreekt. Ieder dient te weten wat de
ze partij beweegt en waaraan zij haar kracht ont
leent.
Dit achten wij van eminent belang, zowel voor de 
leden van die partij, als voor haar kiezers.

HET ANTWOORD

We gaan nu over tot het beantwoorden van de 
vraag waar het op zaterdag 19 mei a.s. om gaat; Is 
de CHU bereid mee te werken aan de totstandko
ming van een nieuwe christen-democratische 
partij, zoals deze is getekend in de Nota van de 
Contactraad?

Reeds eerder sprak de CHU zich uit voor een 
hechte samenwerking van de Unie met de ARP 
en de KVP, die intussen op plaatselijk, provinci
aal en landelijk niveau tot stand is gekomen. 
Thans gaat het om een uiterst belangrijke en de
finitieve stap. Een stap die ineens gezet kan wor
den, maar ook in fasen. Wij komen daarop straks 
terug. Nu gaat het om de principiële vraag of we 
de stap willen en kunnen doen.
We moeten de stap willen doen. Dat staat voor 
ons vast. Wij duiden de overwegingen die ons 
hiertoe geleid hebben als volgt, kort aan:

a. Gebleken is dat de drie partijen ARP, CHU en 
KVP vanuit een gelijkgerichte gezindheid el
kaar op politiek terrein hebben kunnen vin
den. Ideëel is het een goede zaak die eenheid 
verder gestalte te geven.

b. De politieke arbeid is door de stormachtige 
toename van de overheidstaken zo veel omvat
tend geworden dat een bundeling van krach
ten hoogst gewenst is om deze arbeid goed te 
kunnen verrichten.

e. Het tot elkaar komen van hen, die vanuit een 
gelijke gezindheid aan het politieke leven 
deelnemen, zal een werfkracht uitoefenen op 
velen die nu nog terzijde staan. De doorwer
king van het beginsel, waar het ons om gaat, 
zal op deze wijze een betere mogelijkheid ge
boden worden.

Wij hopen en verwachten dat anderen die thans 
geen lid van ARP, CHU of KVP willen zijn, zul
len toetreden tot deze nieuwe partij.
Met betrekking tot het open karakter van deze 
partij merken wij het volgende op.
De CHU is altijd een open partij geweest. In die 
zin dat zij op basis van het Bijbels uitgangspunt 
ruimte heeft gelaten voor verschillend denken. 
Vandaar ook dat de Unie er altijd prijs op heeft 
gesteld eerder gekenmerkt te worden als een 
christelijke partij dan als een partij van christe-

Die openheid achten wij essentieel voor de nieuw 
te vormen christen-democratische partij.

Vervolgens de vraag of wij de stap die naar een 
nieuw partijverband voert ook kunnen doen. Om 
die vraag te beantwoorden is het nodig de Nota 
van de Contactraad zorgvuldig te bestuderen. 
Daarin wordt immers een schets van die nieuwe 
partij gegeven.

We zeggen nadrukkelijk „een schets” .
De omschrijving van het karakter van de nieuwe 
organisatie in hoofdstuk VI van de Nota van de 
Contactraad zou een aantal onzer vermoedelijk 
anders onder woorden hebben gebracht.

Met name geldt dit voor de passage waar gespro
ken wordt over het samenbindend element.

In dit verband verwijzen wij naar het eerder geci
teerde artikel I van het CH-beginselprogram. 
Dit is een van de punten die bij het formuleren 
van het program van de nieuwe politieke organi
satie nadere aandacht zullen vragen.

Belangrijker dan de vraag of de formulering van 
de Nota van de Contactraad geheel de onze is, 
achten wij op dit moment de vraag o f bij de drie 
partijen die deze bijdrage aan de partijpolitieke 
vernieuwing willen gaan geven voldoende ver
trouwen bestaat dat het een christelijke partij 
wordt.

De inhoud van de Nota van de Contactraad, be
zien in het licht van bovenstaande opmerkingen, 
schenkt ons dit vertrouwen.

Daarom, en ook omdat wij kunnen instemmen 
met de schets die de Nota van de Contactraad 
geeft van de maatschappij waar wij naar willen 
streven, zijn wij van mening dat wij de stap, die 
tot de vorming van een nieuwe partij zal leiden, 
op zaterdag 19 mei a.s. ook kunnen zetten.

Zijn we dus enerzijds van mening dat in de Nota 
van de Contactraad voldoende een beeld is gege
ven van het nieuw te vormen partijverband om 
vol vertrouwen voort te gaan op de weg naar de 
oprichting daarvan, anderzijds willen wij wijzen 
op enige punten, die naast vele andere nog aan
dacht zullen moeten krijgen.

Op de formulering van het beginsel van waaruit 
de nieuwe partij leeft en werkt wezen wij reeds.

Voorts menen wij dat in het te formuleren pro
gram, meer dan thans in de Nota van de Contact
raad, aandacht moet worden geschonken aan de 
eigen plaats van de overheid en aan de verhou
ding tussen overheid en burger.
Hierbij kan het destijds aanvaarde rapport van 
de „groep van 18” over „Het funktioneren van het 
overheidsgezag in de moderne samenleving” tot 
uitgangspunt worden genomen.

Een uitspraak dat ons uitgangspunt geen band 
met enig kerkgenootschap meebrengt, zou ons 
even welkom zijn, als de uitspraak dat het wel van 
belang is te luisteren naar wat uit de christelijke 
kerk tot ons komt.

Tenslotte willen wij nog stilstaan bij de vraag —  
aan de orde gesteld in hoofdstuk VII van de Nota 
van de Contactraad —  op welke wijze de vorming 
van een nieuwe partij dient te worden bereikt.

Wij zijn van mening dat, na de principe-uit- 
spraak van de Algemene Vergadering op 19 mei 
a.s., op korte termijn een gemeenschappelijk be
stuursorgaan behoort te worden opgericht.

Tevens dient er —  ongeacht de verdere organisa
torische vormgeving —  naar gestreefd te worden, 
bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer een 
gemeenschappelijke lijst en dus een gemeen
schappelijke fraktie te vormen.

Bovendien verwachten wij dat plaatselijk en pro
vinciaal de gegroeide samenwerking zich in toe
nemende mate tot een eenheid zal ontwikkelen, 
die bij de verkiezingen in 1974 zichtbaar wordt.

Met het totstandbrengen van een nieuwe partij 
zal nog enige tijd gemoeid zijn. Vorm en inhoud 
van die partij zullen nog overleg vragen en orga
nisatorisch zijn nog voorbereidingen noodzake
lijk.
Eventueel zou ter overbrugging van die tijd een 
federatief verband gevormd kunnen worden. Dan 
zou moeten worden nagegaan op welke wijze aan 
personen die zich niet bij ARP, CHU en KVP 
aansluiten de mogelijkheid kan worden geboden 
tot dit federatie verband toe te treden.

Als overgang naar de ene nieuwe christen-demo
cratische partij, die er zal moeten komen, lijkt 
ons deze vorm aanvaardbaar.

Tenslotte stellen wij U voor in de Algemene Ver
gadering op 19 mei 1973 te besluiten dat de CHU 
zich op basis van de Nota van de Contactraad, 
zoals geïnterpreteerd in de Beleidsnotitie van het 
bestuur, zich wil richten op de vorming van een 
nieuwe christen-democratische partij.

Het Uniebestuur

. . .  Unievoorzitter Van Verschuer in concentratie 
op een CHU-vergadering . . .

vervolg van pag. 5 CHU in 1972

gen. Op de vraag van de vertegenwoordiger van 
de K.V. Arnhem wijst hij erop, dat elke 
kiesvereniging zelfstandig is in het nemen van het 
besluit om de 65+ minder te laten betalen. Wat 
betreft de centrale-inning d.m.v. accept-giro- 
kaarten zegt de heer Kaland, dat hij er zelf een 
groot voorstander van is. In de laatst gehouden 
vergadering van de kamerkringen is échter geble
ken dat de meeste penningmeesters er bezwaar 
tegen hebben. De vergadering neemt hierna de 
contributieverhoging aan.

TOESPRAAK FREULE WTTEWAALL VAN 
STOETWEGEN

Freule Wttewaall van Stoetwegen beveelt in haar 
functie van voorzitter van het Uniewerkfonds de 
onlangs gestarte actie voor werving van donateurs 
aan.

TOESPRAAK DRS. C. 
SECRETARIS SAVORNIN 
LOHMANSTICHTING

DEKKER,

De heer Dekker geeft een overzicht over de 
uitslag van de gehouden enquête van de 
Lohmanstichting.
Een nadere uitwerking komt nog in het leden
contactblad.

RONDVRAAG

Op een suggestie vanuit de zaal in het vervolg 
meer tijd in te ruimen om de rede van de Fractie
voorzitter met elkaar te bespreken, wil men in
gaan.
De heer Tilanus reageert ook positief op dit voor
stel, hij zou graag zien dat dan ook andere frac
tieleden een woordje kunnen zeggen.
De heer Van Dis,wnd. voorzitter van de K.V. Hil
versum deelt mede, dat het bestuur van zijn kies
vereniging zich distantieert van de brief van de 
heer Germs en er bovendien hun afkeuring en 
verontwaardiging over uit spreken. De inhoud 
van deze brief komt, volgens de heer Van Dis, 
volkomen voor rekening van de heer Germs zelf. 
De heer Van Versehuer is het eens met een 
reactie uit de zaal, dat in het vervolg het punt 
voorstellen van kiesverenigingen niet aan het ein
de van de vergadering besproken moet worden. 
De heer Thoolen zegt, dat de z.g. buitenparle
mentaire acties, welke kunnen ontaarden in 
ontoelaatbare chantage-methoden, hem de laat
ste maanden zeer benauwen. Door die chantage 
dreigen normale maatschappelijke verhoudingen 
volledig uit elkaar te worden gerukt. Hierbij 
moge worden genoemd, het terrein van het on
derwijs, speciaal de universiteiten, de critische 
leraren op de middelbare scholen, de gezagson
dermijnende acties in de landmacht en de hou
ding der critische officieren.
De heer Thoolen vindt dat hier een taak ligt voor 
de CHU om deze auchiasstal te reinigen. Binnen

de CHU zal moeten worden gestreefd naar een 
bundeling van alle krachten, die terug willen naar 
het uitdragen van datgene, wat ons heilig en dier
baar is en dat is ons beginsel-programma. Tegen
over de dreigende chaos, moet de CHU stellen 
een gezonde en leefbare maatschappij, dat zijn 
wij tegenover de grondleggers der CHU verplicht! 
De heer Van Verschuer neemt dit voor kennisge
ving aan.
De heer Van der Ploeg te Utrecht doet een sug
gestie aan de hand om meer leden te krijgen. 
Volgens hem moet men meer aandacht schenken 
aan de 800.000 vrijgezellen in ons land. Hij doet 
een voorstel om tot verlaging van de belasting 
voor de vrijgezel over te gaan.
De heer Van Verschuer stelt voor dit voorstel 
door te geven aan de financiële commissie van de 
Lohmaastichting.
De heer Van der Weide uit Weesp maakt een op
merking over de uitspraak van de heer Tilanus, 
wanneer hij zegt: ,2 o kan de vraag worden ge
steld o f de uitgavestijgingen van de gemeenten en 
provincies niet een te groot deel van de uitgaven 
van de overheid hebben opgeëist.” Hij wijst erop 
dat de uitgaven die de gemeenten doen bepaald 
niet aan de te hoge kant zijn. Hij pleit er voor dat 
juist niet de gemeenten het slachtoffer van de be
zuiniging dienen te worden.
De heer Tilanus antwoordt hierop, dat hij er niet 
helemaal van overtuigd is, dat alle gemeenten zo 
zuinig mogelijk doen. In de tweede plaats, zo ver
volgt hij, gaan de gemeenten tot nu toe volledig 
met de trend mee, zoals ook het rijk dat kan 
doen. De vraag is o f er niet grote nationale taken 
liggen, waardoor het rijk iets meer van die ruimte 
zou moeten hebben dan de gemeenten. In de der
de plaats moeten wij niemand uitsluitend om mee 
te helpen een offertje te brengen, aldus Drs. 
Tilanus.

De heer Van Verschuer besluit de vergadering 
met de volgende woorden: „Het is de bedoeling 
van het bestuur om de verschillende punten uit 
de rede van de heer Tilanus en de verschillende 
terreinen van de politieke publieke overheidsta
ken in de komende Unieraadsvergaderingen aan 
de orde te stellen, opdat er daar ook de gelegen
heid is een discussie daarover te krijgen.” De heer 
Van Verschuer zegt verder, dat hij zich ervan be
wust is dat er nog verschillende vragen en punten 
zijn opengebleven, maar hij hoopt dat de 
vergadering zich bewust is geworden, dat als wij 
politiek willen bedrijven, allemaal ons steende 
moeten bijdragen. O f dit nu financieel o f  door 
persoonlijke inzet is, dat doet er niet'toe. We heb
ben allemaal de taak in kiesverenigingen, kamer
kringen en statenkringen ons te beraden en ver
sterkt verder te gaanl Vervolgens bedankt de 
voorzitter van de CHU allen die hebben meege
werkt om deze dag te doen slagen.

Ds. Oliemans besluit de vergadering om kwart v* 
over vier met gebed.
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Financiële situatie CHU gezond
D e financiële situatie yan de CHU is gezond. De 
afdracht van de contributies verloopt bevredi
gend, terwijl een betere organisatie het bureau in 
staat stelt met minder personeelskosten goed te 
fimctioneren. Overigens trachten wij alle uitga
veen zoveel mogelijk in de hand te houdra.
De bedragen aan het Unie Werkfonds tonen 
eveneens een voortdurende stijging, zodat van 
daar uit een aantal activiteiten t.b.v. de CHU 
kunnen worden gefinanciëerd. Met name de wer
ving van fondsen voor een verkiezingscampagne 
verloopt bijzonder goed. Het wetenschappelijk 
instituut, de Jhr. Nr. AJP. de Savomin Lohman-

stichting heeft thans een donatie ter beschikking 
van ƒ  24iK)0y:N:i, hetgeen het komende jaar nog 
wat kan stijgen indien dit is gewenst. De meeste 
zorgen vormen de financiën van de Stichting 
Uniepers. De sterk verhoogde druk- en portikos- 
ten maken de verschijning van een periodiek 
steeds kostbaarder. Wij bebben gemeend deze 
Stichting voor 1972 een subsidie te moeten toe
kennen van ƒ  4fK )0^ , overigens zonder verdere 
formele verbindingen. Het bestuur is van oordeel 
dat het onderlinge contact, de voorlichting en in
formatie van wezenlijke betekenis is voor een le
vende organisatie.

TOELICHTING JAARSTUKKEN CHU

Hoewel de begroting 1972 een tekort vertoonde 
sluit de rekening met èen voordelig bedrag van 
ruim ƒ  7.500,— , nadat ƒ  10.000,—  extra aan het 
verzorgingsfonds is toegevoegd en ƒ  50.000,—  in 
het verkiezingsfonds is gestort.
De ruimte daarvoor is ontstaan, doordat de per
soneelskosten ruim ƒ  32.000,—  lager en de con
tributies ruim ƒ  21.000,—  hoger waren dan ge
raamd. Bovendien leverde de exploitatie van het 
pand ons een bate op van ruim ƒ  11.000,—  terwijl

deze post P.M. was geraamd. De verkiezingskos- 
ten lopen door rekening en balans heen. In 1972 
is uitgegeven bijna ƒ  60.000,— , terwijl op de ba
lans nog een voorziening ten bedrage van ruim 
ƒ  150.000,—  is ter dekking van de per 1 januari 
1973 nog te betalen kosten. Deze voorziening is 
voldoende om de inmiddels betaalde en nog te 
betalen kosten te dekken. Als gevolg van de extra 
dotatie is het vermogen van het verzorgingsfonds 
per 31 december bijna ƒ  58.000,— , waarvan nu 
ca. ƒ  39.000,—  in obligaties en ca. ƒ  10.000,—  in 
aandelen is belegd.

CHRISTELIJK-HISTORISCHE UNIE te ’s-GRAVENHAGE 
Balansen per:

BIJLAGE I.

ACTIVA:

PAND WASSENAARSEWEG 7 
te ’s-GRAVENHAGE:

KANTOORINVENTARIS:

VORDERINGEN:

Stichting Unie-Werkfonds,' 
rek.-crt.
Jhr. Mr. A.F. de Savornin 
Lohman Stichting, rek.-crt. 
Subsidie T. V.-uitzendingen 
Vooruitbetaalde kosten 
Overige nog te ontvangen posten

GELDMIDDELEN:

Kas
Postgiro
N.V. Slavenburg’s Bank, 
Rotterdam, rek.-crt.

3 1 -1 2 -1 9 7 2
f

24.000,--

3 .100 ,-

3 1 -1 2 -1 9 7 1
f

3 1 -1 2 -1 9 7 2  3 1 -1 2 -1 9 7 1
f f  f  f

169.680,14

14.483,70
10.000,-

2 .109 ,-
3.663,29

. 989,57 
16.661.26

32.202,80

199.936,13

49.853,63

276.889.76

56.447,
8.000 .

4.109.
5.388.

693
10.405

35

25

46
95

■/.21.682,97

PASSIVA:

KAPITAAL:
24 .000 ,-

Saldo per 1 januari 
6 .2 00 ,- Bij: Voordelig saldo 1 972

Verkiezingsfonds A°P ‘ ' 
Af: Nadelig saldo 1971

VERKIEZINGSFONDS: 

73.944,60 SCHULDEN:

Voorziening kosten 
verkiezingen 1972 
N.V. Slavcnburg’s Bank 
Verzorgingsfonds personeel 
rek.-crt.
StichtingUniepers

. n son s Ontvanger der Belastingen 
/.10.583,56 Vooruitontvangen contributies 

Nog te betalen posten

93.561,04

30.077,78
7.518,08

150.723,08

15.221,61
4 .000 ,-
4.013,34

15.335,87

37.595,86

37,595,86

189.293,90

276.889,76

16.438,83

20.000,-
6.361,05

40 .01 0 ,-

7. 475,51

5.048’37
273,50

18.626,90

16.438,83

13.638,95

30.077,78

63.483,26

93.561,04

Rekeningen van Baten en Lasten van de CHU over de jaren: 

Werkelijkheid Begroting Werkelijkheid

1972 1971

Werkelijkheid Begroting 

1972

f f

BIJLAGE II.

Werkelijkheid

1971

f

LASTEN:

EXPLOTATIEKOSTEN UNIE-BUREAL:

BATEN:

ONTVANGEN CONTRIBUTIES:

Personeelskosten 84.547.57 97.848,71 1969 2.423 ,-

Af: Waarvan doorberekend 5.0ÜO. 3.000, 1970 3.204,05 68.51 3,65
1971 87.836,64 1 88.755,75

79.547.57 94.848,71 1972 220.064,50

Dotatie Verzorgingsfonds Personeel 15.000. 5.000, 311.105,19 . 290.000, - 259.692,40

94.547,57 1 1 7.000, 99,848,71 INTREST:
Bureaukosten 35.636.67 29.500. 37.003,33
Afschrijving kantoorinventaris 3.100, 4.000, 5.040,07 De Savornin Lohman Stichting, doorberekend 1.326,- 2.1 86, -

Af: Betaalde rente Slavenburg’s Bank,
133,284.24 150,500, 141.892,11 gewone rekening /. 347,77 7 . 521.13

Idem, krediet 7. 1.019,27 7. 793,83
KOSTEN VAN BESTUUR, COMMISSIES: 7. 41,04 7. 871.04
Hoofdbestuur en Unieraad 8.239,69 7.971,70
Algemene Vergadering 3.796,33 7.582,78 EXPLOTATIE PAND:
Dagelijks bestuur 15.396,10 1 1.210,57
Diverse commissies 2.460,45 1.069,39 Ontvangen huren 4.941,87 4.720,50

Doorberekend ten laste van l-.xplotatie Bureau 7.000, 7 .000 ,-
29.892,57 35,000, 27.834,44

1 1.941.87 11.720,50
PROPAGANDA EN PUBLICITEIT:

Propaganda materiaal 1.385,26 10.000, 13.551,97 Af: Grond-,straat en polderlastcn 7. 346.50 7. 319,90

Publiciteit 20.222,13 10.000, 8.716,72 Onderhoudskosten 7. 167,95 /. 560,34
Ledencontactblad 52.200, 50.000, 49.500, Premie brandassurantie 7 . 134,94 /. 171,65
Kosten verkiezingen 58.957,06 10.000, 158,330,62

11.292,48 10.668,61
132.764,45 80,000, 230.099,31

Af: Bijdragen Uniewerkfonds 58.957,06 148.995,15 OPBRENGST VERKOCHT MATERIAAL:

73.807,39 80.000, - 81.104,16 Programma’ s 748,75
Handboeken 1.108,

BIJDRAGEN EN DONATIES: 31.545,95 33.000, 26.762,39 Biljetten 1.806,85
Statuten 2 8 ,-

DOTATIE VERKIEZINGSFONDS: 50 .000 ,-
3.691,60 l.OOÜ,

VOORDELIG SALDO 1972: 7.518,08 7. 7.500, , -
NADELIG SALDO 1971: 6.361,05

326,048,23 291.000, 277.593,10 326.048,23 291.000,- 277.593,10
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ACTIVA:

EFFECTEN:

Kostprijswaarde

VORDERINGEN:

Hoofdbestuur Christelijke 
Historische Unie

VERZORGINGSFONDS PERSONEEL C.H.U.,

Balansen per 31 december:

1972 1971

f  f

PASSIVA:

37.271.11

15.221,61

39.203,75

7. 475,51

KAPITAAL:

Saldo per 1 januari 
Bij: Voordelig .saldo

1972

f

44.501,14
13.364,23

1971

f

41.293,07
3.208,07

GELDMIDDELEN:

Algemene Bank Nederland N.V. 
te ’ s-Gravenhage: Rekening-courant

SPECIFICATIE VOORDELIG SALDO:

5.372,65 5.772,90

57.865,37 44.501,14

Ontvangen dotatie hoofdbestuur C.H.U.
Ontvangen bankrente, incl. f 62,36 boekwinst verkochte obl. 
Ontvangen coupons

Af: Pensioenuitkeringen

Voordelig saldo:

f

15.000,-
499,34

2.478,89

1972

f

17.978.23 
4 .614 ,-

13.364.23

57.865,37

f

5 .000 ,-
620,71

2.180,94

44.501,14

1971

f

7.801,65
4.593,58

3.208,07

BEGROTING 1973 van de CHU in vergelijking met 1972 en 1971

Begroting 1971 Cijfers 1971 Begroting 1972 Begroting i

LASTEN

in guldens in guldens in guldens in guldei

PERSONEELSKOSTEN

Salarissen 82.800 66.400 77.000 77.000
Sociale lasten 12.200 10.055 1 2.000 14.000
Dotatiefonds personeel 5.000 5.000 5.000 5.000
P.R.-functionaris 25.000 21.394 25.000 P.M.
doorberekend 6.800 3.000 2.000 2.000

1 18.200 99.849 117.000 94.000

KANTOORKOSTEN

Huur gebouw 
Verlichting, verwarming.

7.000 7.000 7.000 7.000

schoonhouden 4.000 3.554 4.000 5.000
Huish. uitgaven 1.000 1.189 1.500 1.000
Kantoorbehoeften 10.000 12.340 10.000 12.000
Porti, telefoon 13.000 8.890 9.000 12.500
Accountantskosten 
Diverse alg. kosten

3.000 4.674 4.000 4.000

ALschrijving kantoorinvenlaris 4.000 5.040 4.000 3.000
42.000 47.896 39.500 48.500

Af: doorberekend 5.000 5.853 6.000 4.000
37.000 42.043 33.500 44.500

BESTUURSKOSTEN 
PROPAGANDA EN 
VOORLICHTING
(Contactblad (m.i.v.

32.500 27.834 35.000 36.000

1/7 2 X per maand) 45.000 49.500 50.000 75.000
Radio, t.v. 16.000 13.567 17.000 15.000
Kosten verk. fonds 10.000 9.335 10.000 20.000
Kosten P.R.-functionaris - 3.150 1.000 5.000
Drukwerk, prop. mat. 10.000 13.552 10.000 10.000

81.000 89.104 88.000 125.000

DONATIES

C.H. Vrouwen . 2.000
C.H.J.O. ■ 12.000 12.000 12.000 P.M.
N.E.I. 4.500 2.763 5.000 3.500
Diversen 500 - 1.000 500
Lohmanstichting 15.000 12.000 15.000 24.000

32.000 26.763 33.000 30.000

ONVOORZIEN - - - 10.000

BATEN

Contributies, restant 1972 en

300.700 285.593 306.500 339.500

1 5000X 15 290.000 259.692 290.000 317.500
Interest - 871 - -

Verkopen materiaal 
Subsidie t.v. en

- — 1.000 2.000

radio uitzendingen 8.000 8.000 8.000 11.000
Explotatie pand - 10.6,69 - 9.000
Nadelig saldo 2.700 6.361 7.500 -

300.700 285.593 306.500 339.500

. Koihen er zoveel sprekers? . ..
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JAARVERGADERING
CH-VROUWEN

In dit restaurant „De Oude Tram” op het 
Stationsplein te Amersfoort, houdt de Centrale 
van Christelijk-Historische Vrouwen op dinsdag 
22 mei a.s., aanvang half elf, haar jaarvergade
ring.

U wordt van harte uitgenodigd deze vergadering 
bij te wonen.
Er wordt feestelijk afscheid genomen van de 
presidente, mevrouw mr. M. Grooten- van 
Boven.
Ook zal de nieuwe koers, die de Centrale denkt

CAUOU» -rMh'

te gaan volgen, uitvoerig met de leden worden 
besproken.
Na de gezamenlijke lunch zal de politieke situa
tie van het ogenblik besproken worden door de 
beide ex-kamerleden: mevrouw mr. E.A. Haars 
en mevrouw ir. N.C. de Ruiter.
Verzuim niet deze belangrijke vergadering bij te 
wonen!
U kunt zich nog opgeven bij het secretariaat 
mevrouw J.M.M. van der Mei-Zilverentant, 
Meentweg 96, de Meern (U) tel. 03406-2130.

H.J.G-B

VMmiWjmgjeiuiden
K W A R T A A L B L A D  V A N  D E  C E N T R A L E  V A N  

C H R I S T E L I J K - H I S T O R I S C H E  V R O U W E N

Redactie: Mevr. H. Tegelaar-Boonacker, Dr. Augustijnlaan 60, R ijsw ijk (Z H ), 
telefoon 070 - 98 06 90

Adm inistratie: P. E. Wijers, Straatweg 192, Breukeien, telefoon 0 34 62 - 18 63 
Penningm.esse: Mevr. A. A. ten Kate-Veen, Goreclitkade 23, Groningen,

telefoon 050 - 13 50 81, Giro 538750 t.n.v. Centrale van C.H. Vrouwen

W anneer U in „De N ederlander” te weinig leest over de rol van de vrouw in de politiek, 
m eldt U dan als abonnee van „V rouw engeluiden”, w aardoor U eenm aal in de drie m aanden 
nader w ordt geïnform eerd.
Bovendien ontvangt U daarm ee de uitnodigingen voor de bijeenkom sten van de Centrale 
van CH -V rouw en, en verslagen over de organisatie.

Neem deel aan  de discussie over de positie van de vrouw in de m aatschappij, en overweeg 
een lidm aatschap  van een vrouwengroep, naast d a t van de CH-Kiesvereniging. U ku n t U 
ook rech tstreeks opgeven als buitenlid  voor / ' 5,—  per jaar.

U ITN O D IG IN G

voor de A LG EM EN E V E R G A D ER IN G  van de Christelijk-H istorische Unie, te houden op 
zaterdag  19 mei 1973 in de S tadsschouw burg „O rpheus", C hurchillplein, A peldoorn (tele
foon 05760-12474).
De vergadering begint om 10.00 uur.

Agenda:

1. Opening door de Unie-voorzitter mr. O.W.A. Baron van Verschuer.

2. Notulen van de algemene vergadering van 29 april 1972 te Utrecht (zie pagina 4 ).

3. Jaarverslag over 1972 van de CHU en haar organisaties (zie pagina 5 ).

4. Financieel verslag 1972 en de begroting over 1973 (zie pagina 8 ).

5. Voorstellen kiesverenigingen (zie pagina U ) .

6. Voorstel van de Unieraad tot wijziging van het program van de CHU (zie pagina 2 ).

7. Verkiezing leden Unieraad (zie pagina 2)-

8. Rede van de voorzitter van de christelijk-historische fractie in de Tweede Kamer, drs. 
A.D.W. Tilanus.

9. Voorstellen van de zijde van het Bestuur aangaande de christen-democratische samen
werking.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

’s-Gravenhage, 20 april 1973

J.L. Janssen van Raay, secretaris.

NA VREUGDE KWAM VERDRIET 
voor CH-Vrouw in 1972

Haty Tegelaar-Boonacker.

In de tijd van jaarvergaderingen pleegt men te
rug te blikken op alles wat passeerde in een tijd 
die ai heel lang geleden lijkt, maar toch het 
voorgaande jaar beslaat.
wie herinnert zich nog het vorig voorjaar, toen er 
vreugde heerste bij de CR.-Vrouwen, omdat er 
opnieuw twee vrouwen in de Tweede Kamer
fractie zaten?
Door het bedanken van de heer J.T. Mellema 
kwam de eerste vrouwelijke ingenieur, Nellien 
de Ruiter, de gelederen versterken. Van de vrou
welijke juristen die sinds 1922 in de CH-fractie 
zaten, was mr. E.A. Haars nog overgebleven. 
Kort daarop werd zij de eerste vrouwelijke CH- 
Gedeputeerde. Opnieuw vreugde om het berei
ken van deze mijlpaal. Zou ook nog eens een 
vrouwelijke minister of staatssecretaris uit de 
CHU voortkomen?

HOOPVOL

De toekomst leek hoopvol, ook al omdat er in
middels vijftig vrouwelijke gemeenteraadsleden 
geteld waren, terwijl in de provincie de CH-

De christelijk-historische kiesvereniging te 
Veenendaal belegt op donderdagavond 26 april 
om 8 uur in ,JIet Trefpunt” bij de Petrakerk, 
Kerkewijk te Veenendaal een streek-bijeenkomst 
ter bespreking van de nota „Op weg naar een ver
antwoordelijke maatschappij” van de contact- 
raad van KVP, ARP en CHU. Unievoorzitter mr.
O.W A. van Verschuer spreekt op deze vergade
ring.

Voor de bijeenkomst zijn en worden uitgenodigd 
de leden van de christelijk-historische kiesvereni
gingen te Achterberg, Amerongen, Leersum, 
Maarn-Maarsbergen, Renswoude, Rehnen, 
Scherpenzeel, Woudenberg, Ede, Ederveen, Wa- 
geningen en Veenendaal.
Voorafgaande aan de algemene vergadering van 
de CHU op zaterdag 19 mei, waar de contact- 
raad-nota aan de orde komt, is het gewenst ook 
op de te Veenendaal te houden streekbijeen- 
komst van gedachten te wisselen over de vraag: 
Hoe dienen wij ons op te stellen? Samenwerking 
of samengaan?

via radio en tv
De CHU verzorgt de volgende uitzendingen in 
het kader van de  zendtijd  voor politieke partijen : 
radio: w oensdagavond 2 mei, w oensdagavond 16 
mei en vervolgens om de veertien dagen, van 
18.20 tot 18.30 uur, via H ilversum  l.

tv: woensdagavond 9 mei, van 20.20 to t 20.30 uur, 
via N ederland l.

Vrouwen steeds hoger op de lijst kwamen. 
Zou in de Unie de emancipatie doorzetten? 
Het antwoordt kwam op ontnuchterende wijze 
na de onverwachte verkiezingen in het najaar 
1972. De fractie nog maar zeven man, letterlijk, 
want er was geen vrouw meer bij.
Toch hadden veel vrouwen zich ingezet tijdens 
de verkiezingscampagne. Meestal achter de 
schermen, zoals mevrouw H. van Riet-Augsbur- 
ger, die al twaalf jaar het Uniewerkfonds gevuld 
weet te krijgen, door met eindeloos geduld 
iedereen aan te schrijven, en daarna zelfs de re
sultaten in tabellen en overzichten pleegt weer te 
geven.
Veel werk is er ook verzet door de Centrale van 
CH-Vrouwen: De voorkeuraktie voor de vrou
welijke kandidaat, die resulteerde in zesduizend 
stemmen; Medewerking aan commissies in en 
buiten de CHU; Spreekbeurten op de scho
lingscursussen voor de politieke bewustwording 
van de vrouw; Verspreiding van het kwartaal
blad; De enquete onder de leden; Deelname aan 
het werk van de Europese Vrouwen Unie; 
Voortzetting en uitbouw van groepswerk.

KOM LATEN WIJ NU SAMEN GAAN

Door alle aktiviteiten heen loopt de wens tot 
samenwerking met de ARP- en KVP Vrouwen. 
In verschillende plaatsen zijn gezamenlijke bij
eenkomsten gehouden, die uitmondden in 
resoluties om te komen tot één partij. Ook op de 
studiedag van 4 oktober zegt de Centrale dat zij 
blijft streven naar het tot stand komen van één 
nieuwe Christen Democratische Volkspartij. Uit 
de enquete rondom de jaarwisseling blijkt dat 
93% van de inzendsters dit eveneens wil. Dat 
geeft duidelijk de richting aan waarin we verder 
dienen te gaan.
Contacten met de commissie Vrouw en Partij in 
de KVP leiden reeds tot uitwisseling van gege
vens voor studie en publicaties. Een werkstuk 
over „Vrouw en Politiek” bepaalt de KVP-leden 
bij de emancipatie van de vrouw en vraagt naar 
de mogelijkheden om meer bekwame vrouwen 
aan te trekken.
De voorzitster van het AR-Vrouwen Comité 
houdt momenteel een onderzoek onder de vrou
welijke leden van de ARP om te weten hóe zij 
staan tegenover samenwerking met de andere 
confenssionele partijen.Tevens tracht zij daarbij 
een inventarisatie te krijgen van de plaats die de 
AR-Vrouw inneemt in de verschillende politieke 
organen en vertegenwoordigingen.

MEER

Na 19 mei a.s. hopen we gezam enlijk m eer tot 
stand te kunnen  brengen in de drie partijen . D at 
zal niet altijd m akkelijk  gaan, w ant het blijft 
voor vrouwen vaak m oeilijk om zich aan  te p as
sen aan  de gewoonten en gebruiken in de m an 
nenm aatschappij. De m eer d irek te  benadering  
van de problem en en door vrouwen, valt soms 
slecht in de m eer om zichtige aanpak  die de 
m annen gewend zijn.
Toch zullen de vrouwen m et hun eigen inbreng 
geaccepteerd m oeten worden.
Intussen lopen zij wel het risico van onbegrip en 
teleurstelling. M et elkaar zullen de vrouwen 
echter m oeten doorzetten.
Zij zullen ook m eer vrouwen m oeten betrekken 
bij de politiek, w ant hun deelnam e is nog veel te 
gering.
D at daarb ij de drie organisaties sam en m eer tot 
stand kunnen  brengen dan  ieder apart, is een 
steun in de rug  die op d it m om ent zeer welkom 
is. H et geeft tevens het nodige perspectief.

Haty Tegelaar-Boonacker.

T ro u w
’n opmerkelijk góéde krant

M  dagen 
"  GRATIS

Stuur mij 

Naam;___

Straat;.

Plaats;.
□  flodurenila 14 dagen een proefnummer 

Daarna werd Ik
□  maandabonnea (ƒ 8,52) 
a  kwartaalabonnee (ƒ 28,55]
□  jaarsbonnee (ƒ 112.Z0)of twee hokjes naar keuze 

zwart maken.

OAQBLAD TROUW
Postbus 859 Amsterdam

het ochtendblad met ’rr mening
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SAMENWERKING TUSSEN 
DRIE CHRISTEN
DEMOCRATISCHE KAMER
FRACTIES VERLOOPT GOED

Op 15 september 1971 kwamen de besturen van 
de Tweede Kamerfracties van KVP, ARP en 
CHU voor het eerst bij elkaar om de integratie 
tussen de drie fracties voor te bereiden. Algemeen 
waren de leden van oordeel, dat het gezamenlijk 
optreden tijdens de verkiezingscampagne en het 
gemeenschappelijk urgentieprogram ook een 
praktisch vervolg moest hebben. In de eerste 
plaats om naar buiten toe de eenheid duidelijker 
te demonstreren. In de tweede plaats om meer 
aan elkaar te wennen, omdat men tot nu toe in de 
Kamer vrijwel geheel gescheiden had geopereerd. 
In de derde plaats om samen het regeerakkoord 
te helpen uitvoeren en de oppositie niet de kans te 
geven om wiggen te drijven.
Na enig onderling overleg kwamen er een aantal 
praktische vormen van samenwerken uit de bus, 
waarvan ik nu een verslag uitbreng.

1. Regelmatig komen de drie fractiebesturen
bijeen om het gezamenlijk optreden te bespre
ken. Dit wordt dan ook aangevoeld als een 
soort van overkoepelend bestuursorgaan. De 
notulen van deze vergadering worden aan alle 
fractieleden ter kennisname toegezonden.

2. De gemeenschappelijke fractievergaderingen. 
De eerste werd gehouden op 5 juni 1972 en 
had meer het karakter van een studiedag. Dat 
was dan ook de reden, dat deze bijeenkomst 
niet gehouden werd in het Kamergebouw, 
maar in het Centrum Kontakt der Kontinen- 
ten te Soesterberg.
De Heer Tilanus had de leiding. De Heer An- 
driessen sprak over de verwezenlijking van het 
gemeenschappelijk urgentieprogram in het 
kader van het totale kabinetsbeleid. De Heer 
Aantjes over de resultaten van onze samen
werking en de perspectieven daarvan. Na een 
uitvoerige gedachtenwisseling, werd de studie
dag besloten met een gebedssaraenkomst in de 
Kapel. De liturgie werd gemaakt en verzorgd 
door de drie fractiesecretarissen. Het geheel 
heeft op mij een diepe indruk achtergelaten.

GETUIGENIS

Het gemeenschappelijk belijden van het geloof 
—  waar bij het gewone Kamerwerk weinig van 
terecht komt —  versterkt de gelederen en doet 
elkaar beter begrijpen. Christelijke politiek 
moet ook een sterk getuigenis inhouden! 
Eind september is er, na het aanbieden van 
de Miljoenennota in het Kamergebouw een 
gemeenschappelijke fractievergadering be
legd, waarbij de algemene financiële en econo
mische beschouwingen het thema vormden. 
De deskundigen op deze terreinen hielden inlei
dingen. De drie fractievoorzitters gaven in het 
kort hun visie op de troonrede. Dadelijk na 
Prinsjesdag was reeds een eensluidend pers
communiqué uitgegeven, dat zorgvuldig werd 
voorbereid. Volgens mij moet het gezamenlijk 
vergaderen van de drie fracties nog beter wor
den geregeld en meer geïntensiveerd.

3. De samenwerking in fractiecommissies
Hierbij moeten twee vormen worden onder
scheiden:

a. Volledig geïntegreerde commissies onder lei
ding van één vast bestuur.
Bij wijze van proef zijn hiervoor onderwijs en 
defensie uitgekozen.

b. Een meer incidentele samenwerkingsvorm 
tussen de fractiecommissies van financiën, 
CRM, Landbouw en Sociale Zaken.

VOORSTELLEN
KIESVERENIGINGEN
Op de op zaterdag 19 mei aanstaande te houden 
algemene vergadering van de CHU komen enkele 
voorstellen van christelijk-historische kiesvereni
gingen aan de orde.
Deze voorstellen zijn door de Unieraad van een 
pre-advies voorzien.

De voorstellen, afkomstig van de kiesverenigin
gen te Alkmaar, Amstelveen, Huizen, Apeldoom- 
centrum en Veenendaal, luiden:

GUNSTIG A. ALKMAAR

Mijn persoonlijke ervaringen zijn erg gunstig. 
Vooral de onderwijscommissie werkt heel 
goed.
In het begin werden de leden al dadelijk 
geconfronteerd met de moeilijkheden rond de 
beleidsombuigende maatregelen van Minister 
van Veen (o.a. de 32-30 maatregel).
Daarom worden de begrotingen langdurig on
derling besproken, hoorzittingen georgani
seerd en het overleg met de diverse onderwijs
organisaties geïntensiveerd.
Aanvankelijk gebeurde dit laatste nog apart 
met de vertegenwoordigers van het Protestants 
Christelijk onderwijs, nu meestal tegelijk met 
de Katholieke Bonden. De organisaties zijn 
bereid samen met ons te overleggen, wat een 
flinke tijdsbesparing betekent. De financiële 
commissie werkt zo goed, dat het in feite een 
vaste commissie geworden is. Er was dan ook 
van meet af aan veel werk aan de winkel.
De behandeling van de dekkingsplannen en 
de nieuwe belastingwetten, waar de oppositie 
veel kritiek op had, deed onze gelederen nau
wer aaneensluiten. Door de samenwerking 
staan wij sterker. De nieuwe Kamerleden wor
den sneller ingewerkt. Moties en amendemen
ten beter voorbereid. De beperkte spreektijden 
kunnen door een goede verdeling over de frac
ties efficiënter benut worden. Er kan meer ge
daan worden aan gespecialiseerde studie wat 
van belang is bij de inbreng voor de voorlopige 
verslagen.
Als nadelen zou ik willen noemen de langere 
weg van het overleg, hetgeen gevoegd bij het 
commissiewerk in de Kamer veel meer tijd 
kost. Bovendien worden eigen ideeën en 
initiatieven wel eens afgekeurd of afgeremd.

4. Dan is er voor een groot aantal wetsontwerpen 
één spreker. Om te voorkomen, dat de „lek
kere happen” bij één fractie terecht zouden 
komen heeft het gemeenschappelijk bestuur 
de wetsontwerpen zorgvuldig verdeeld. De 
voorlopige verslagen en speeches moeten wel 
tijdig ter beoordeling aan de fractieleden ge
zonden worden.

5. Er is afgesproken om de mondelinge en 
schriftelijke vragen eveneens zoveel mogelijk 
gezamenlijk te stellen. Dit gebeurt meestal 
wel, behalve wanneer het vragen van minder 
belang betreft o f die beperkt zijn tot een 
bepaalde regio.

6. Voor gemeenschappelijke werkbezoeken is
Gelderland het eerst uitgekozen. De organisa
tie werd tot nu toe verzorgd door de KVP- 
kringen Arnhem en Nijmegen, na overleg met 
de kringbesturen van ARP en CHU. In de 
praktijk wordt nogal eens langs elkaar heen 
gewerkt en het blijkt, dat de drie organisaties 
nog niet volledig op elkaar ingespeeld zijn. 
Overdag worden enige gemeentebesturen be
zocht en ’s avonds een gemeenschappelijke 
openbare vergadering gehouden. De uitnodi
gingen hiervoor komen niet overal tot zijn 
recht. Niettemin zijn de bezoeken een succes.

Tot slot nog enkele verspreide opmerkingen.

Vaak gebeurt het, dat in de pers niet duidelijk 
vermeld staat, dat namens de drie Christelijke 
Democratische fracties het woord is gevoerd. 
Daarom is over dit euvel contact geweest met de 
parlementaire pers. Dit heeft iets geholpen. 
Ondanks de gemeenschappelijke voorbereidin
gen wordt er nog wel eens verdeeld gestemd. Om 
dat zoveel mogelijk te beperken is intensief over
leg tussen de drie fractievoorzitters vóór de stem
ming geboden. Verrassingen moeten zoveel 
mogelijk worden voorkomen.

VEELBEREIKT

Mijn eindconclusie is, dat er in de afgelopen twee 
jaar heel veel is bereikt, méér dan wij hadden 
durven hopen. Ik onderschrijf de conclusie van de 
Heer Aantjes, dat de fricties, die zich tussen de 
drie fracties tot nu toe hebben voorgedaan, nooit 
groter geweest zijn dan binnen één fractie zelf. 
Ondanks de kinderziekten hebben de praktische 
samenwerkingsvormen tussen de drie fracties 
toch een positieve bijdrage geleverd aan het beter 
funktioneren van het parlementaire werk. 
Bovendien heeft het de leden van deze fracties 
dichter bij elkaar gebracht.

H. Wisselink

De kiesvereniging stelt voor om de Unieraad uit 
te breiden met twee leden, voor te dragen door de 
Vereniging van CH-leden van gemeente- en pro- 
vincie-bestuurders.
TOELICHTING; Bij het vertrek van mr. 
Beernink als minister van Binnenlandse Zaken 
wordt, vooral bij de CH-gemeeritebestuurders een 
vacuum gevoeld op hun terrein. Vooral met het 
oog op de moeilijke en ingewikkelde situatie bij 
gemeenten en provincies en mede met het oog op 
de wijzigingen die zich in het binnenlands be
stuur voordoen, lijkt het gewenst dat de inbreng 
van leden met ervaring op dit terrein wordt uitge
breid. Bij statutenwijziging in 1972 viel de verte
genwoordiging in het landelijk bestuur van de 
Unie van de Vereniging van CH-leden van ge
meente- en provinciebestuurders terug van 4 
naar 2 leden!

PREADVIES UNIERAAD: De Unieraad is van 
mening, dat gezien de personele bezetting van dit 
college voldoende inbreng van deskundigheid op 
het gebied van binnenlands bestuur aanwezig is 
en stelt voor op dit voorstel niet in te gaan,

B. AMSTELVEEN

De kiesvereniging stelt een statutenwijziging 
voor:
De Kamerkringen hebben tot taak

art. 14: a) het deelnemen aan de arbeid van de 
Unie door het organiseren van bijeenkomsten ter 
bespreking van algemeen politieke vraagstukken; 
zij roepen daartoe haar leden minstens drie keer 
per jaar bijeen, ter voorbereiding op het algemeen 
politieke gedeelte van de Algemene Vergadering, 
zoals bedoeld in art. 59, alle leden zijn vrij om aan 
de beraadslagingen deel te nemen; stemming ge
schiedt door afgevaardigden, zoals bedoeld in art. 
4.
art. 14: b) het deelnemen aan de arbeid van de 
Unie door het bevorderen van de samenwerking 
van statenkringverenigingen en kiesverenigingen 
binnen de kamei kring, 
art. 14: c) zie b) oud 
etc.
art. 59: 2 De Algemene Vergadering wordt ge
splitst in een huishoudelijke en een algemeen po
litiek gedeelte; beide delen vinden plaats op ver
schillende dagen.
TOELICHTING: Tot op heden is de taak van de 
kamerkringverenigingen voornamelijk een coör
dinerende. Wij achten deze verenigingen juist ge
schikt voor het bespreken van algemene politieke 
vraagstukken. De aktiviteiten van de leden wor
den bevorderd door een statutaire verplichting 
tot het houden van vergaderingen, temeer omdat 
een verband wordt gelegd met de algemene ver
gadering. De leden krijgen op deze manier een 
extra inbreng en de top van de Unie krijgt de ge
legenheid om te vernemen wat men aan de basis 
vindt. Wij menen oprecht aldus de aktiviteiten 
van de leden van de CHU te bevorderen.

PREADVIES UNIERAAD: De Unieraad deelt 
de doelstellingen van het voorstel maar meent dit 
te moeten verwezenlijken door de kamerkringen 
te adviseren hun statuten in die zin te wijzigen. 
Het concept huishoudelijk reglement voor de 
kamerkringen zal eveneens in die zin worden 
aangepast.
Niet eens is de Unieraad met het voorstel tot het 
verplicht houden van de Algemene Vergadering 
op twee verschillende dagen. Het Bestuur dient 
deze beslissing zelf te nemen.

C. HUINEN

De kiesvereniging stelt voor om de statuten zoda
nig te wijzigen dat niet alleen kiesverenigingen, 
maar ook leden of groepen van leden kunnen 
worden afgesneden door de Algemene Vergade
ring, indien zij in strijd handelen met de Christe
lijke beginselen, zoals die zijn vastgelegd in het 
CH beginselprogramma, waarin de Heilige 
Schrift als richtsnoer voor ons politiek handelen 
en denken wordt aangegeven, o f terwijl zij nog lid 
van de Unie zijn, een nieuwe partij willen oprich
ten.
TOELICHTING: Sommige leden veroorzaakten 
met hun progressieve links gerichte anti Christe
lijke uitlatingen in de Unie een verdeeldheid, die 
fatale uitwerking teweeg bracht. De Unie moet 
een Christelijke middenpartij blijven, waar wel 
verschillende richtingen naast elkaar optrekken, 
maar die samen toch één Christelijke Historische 
Unie vormen. Wie dit niet onderschrijven kan, zal 
een ander politiek onderkomen moeten zoeken, 
zonder evenwel gebruik te maken van onze Unie- 
naam.

PREADVIES UNIERAAD; Hoewel op zichzelf 
de mogelijkheid van royement door het Bestuur 
in gevallen waarin gehandeld wordt in strijd met 
de belangen van de Unie niet op voorhand uitge
sloten behoort te worden, is de wijze waarop en de 
rede van het royement als voorgesteld door de 
Kiesvereniging Huinen onjuist. De Unieraad ad
viseert dit voorstel niet aan te nemen.

D. APELDOORN-CENTRUM

De kiesvereniging Apeldoorn-Centrum stelt voor 
dat het Bestuur van de CHU spoed betracht in de 
samenwerkingsgesprekken met ARP en KVP, om 
te komen tot één partij op basis van het Evange
lie.
TOELICHTING: Dit te meer, daar verschillende 
plaatselijke kiesverenigingen de vorming van één 
christelijke partij landelijk zien als voorwaarde 
om straks gemeentelijk met één lijst uit te komen.

p r e a d v i e s  UNIERAAD; De Unieraad staat 
geheel achter dit voorstel en verwijst naar de no
titie van het Bestuur.

E. VEENENDAAL

De kiesvereniging stelt voor dat de CHU, een be- 
ginselpartij op grondslag van de Bijbel, streeft 
naar nauwe samenwerking, zo mogelijk samen
gaan, met de Anti-Revolutionaire Partij. 
TOELICHTING; Een eventueel te vormen ver
enigde partij kan alleen op grondslag van de Bij
bel tot stand komen. De Christelijk-Historische 
Unie wijst samengaan met de Katholieke Volks
partij af, omdat daardoor de Bijbelse grondslag 
gevaar loopt. De eventueel te stichten verenigde 
partij moet voor alle Christenen openstaan.

PREADVIES: De Unieraad neemt dit voorstel 
niet over en verwijst zoals hierboven onder D. al is 
gesteld, naar de notitie van het Bestuur zoals die 
2 april 1973 aan de kiesvereniging is toegestuurd.

Unie-voorzitter 
spreekt te  
Alphen aan de Rijn
De christelijk-historische kiesvereniging te 
Alphen aan den Rijn belegt op dinsdagavond 24 
april om 8 uur een bijeenkomst. Het onderwerp 
van de besprekingen zal zijn de nota „Op weg 
naar een verantwoordelijke maatschappij” van de 
contactraad van KVP, ARP en CHU.
De Unievoorzitter, mr. O.W.A. van Verschuer 
houdt de inleiding.

Kent u dat rapport al ?
De Jhr. Mr, A f .  de Savornin Lohmanstichting, 
het wetenschappelijk bnreau van de CHU heeft 
nog tal van interessante publicaties voor U  be
schikbaar tegen een prijs die zeer laag te noemen 
valt. U behoeft maar een kaarde te staren aan het 
bureau van de Lohmanstichting, Wassenaaise- 
weg 7, Den Haag of even nummer 070-246791 of 
244516 te bellen en U krjjgt de volgende dag het 
rapport thuisbezorgd.
Hieronder geven wij een opsomming van hetgeen 
wij nog in voorraad hebben en waarbij zeker iets 
te vinden valt dat speciaal U interesseert.

ontwikkelingssamenwerking en 
medefinanciering
NOTA WERKGROEP EVANGELIE 
EN POLITIEK
DE DEFENSIEPROBLEMATIEK 
ANNO 1972
DE CHU EN DE NEDERLANDSE 
KIEZER ’71
NAAR EEN INTEGRAAL 
SYSTEEM VAN WELZIJNSZORG 
SAMEN IN DE RAAD (confessionele 
samenwerkingen in de gemeente
raden) deel I en deel II per deel f. 1,50; 
tesamen f. 2,50
NAAR EEN VEILIGHEIDSBELEID 
NIEUWE STIJL
NOTA ABORTUS PROVOCATUS
CHRISTELIJKE POLITIEK EN
WELZIJNSBELEID
DE CHU EN HET PROTEST
RAPPORT WERELDRAAD VAN
KERKEN UPPSALA
NOTA KERNRECONSTRUCTIE

2,—
1,—

1,—

2,—

2.50

2.50

2,75

1.50

0,50
0. 50
1, —
1.50

Bij deze bedragen wordt alleen nog het porto in 
rekening gebracht; u kunt ook bestellen door 
bovenstaand bedrag vermeerderd met ƒ , 0,90 
over te maken op giro nr. 604500 t,n.v. de 
Lohmanstichting te Den Haag, met op het 
strookje vermeld uw bestelling.



VRIJDAG 20 APRIL 1973
8 ;̂ S o. ,G i

12

Het thema van de maand:

Bevolkingsproblematiek
De steeds snellere groei van het aantal be
woners van onze aarde —  verdubbeling 
van de wereldbevolking vergt telkens 
minder jaren —  is onderwerp geworden 
van een aanhoudende stroom publikaties, 
discussies en (studie)conferenties. Het 
vooruitzicht op een volle, qua mogelijkhe
den beperkte aarde, die niet voldoende 
meer te bieden heeft om iedereen te voe
den, laat staan enig welzijn, heeft het on
derwerp „bevolkingsgroei” sterk in dis
cussie gebracht. Het initiatief van de Ver
enigde Naties tot de Wereldbevolkings- 
conierentie in 1974 brengt tot uitdruk
king dat de bezorgdheid om deze groei, 
ook in politicis, mondiaal is.

Een Nederlandse demograaf, drs. K. de Jonge zei 
hierover: ,Jlet is een mode-artikel, tegenwoordig, 
de bevoikingsplatming, want er is een „bevol
kingsexplosie” , een (te) snelle groei van de we
reldbevolking, in het bijzonder in de onderont
wikkelde gebieden. De „nachtmerrie van deze 
eeuw” , een soort ziekte als de malaria, zoals men 
laatst op een artsenbijeenkomst in het Instituut 
van de Tropen zei.
Malaria probeert men uit te roeien door insekti- 
ciden, ,Jievolkingsexplosies” moeten worden af
geremd door family-planning en geboortenrege
ling” .

FEITEN EN CIJFERS

Een blik in het verleden: de aarde heeft er onge
veer 1 miljoen jaar over gedaan om van 3 miljoen 
tot 5 miljoen bewoners uit te groeien. Van 8000 
vóór Christus tot 1650 is dit totaal toegenomen 
tot 500 miljoen. 200 jaar later, in 1850, waren er 1 
miljard. 80 jaar later, in 1930, telde de wereld het 
dubbele, 2 miljard, en op dit moment lopen we 
naar de 4 miljard.
Men kan deze zich versnellende groei doortrek
ken naar een verre toekomst. Aldus zou, bij wijze 
van spreken, de wereld over 900 jaar 60 miljoen 
miljard (60 000 000 000 000 000) mensen tellen. 
Maar de Wereldbank spreekt in een vorig jaar 
opgesteld document van groei van de wereldbe
volking tot een stabilisatiepont van 15,3 miljard 
inwoners in het jaar 2125.

In feite zijn er over de groei in de toekomst geen 
absolute zekerheden, hetgeen overigens geen en
kele reden is niet langer bezorgd te zijn of zich 
door de gedachte te laten sussen dat het pro
bleem zichzelf wel zal oplossen.
Met ruim 3,5 miljard mensen op aarde mi, en een 
levensgroot probleem van armoede en onderont
wikkeling voor tweederde van hen nü, zal het ont
wikkelingsvraagstuk zich nog sterker op de voor
grond stellen, aangezien juist de armen het snelst 
in getal toenemen.

Vooral dit laatste is een belangrijke kant aan dit 
vraagstuk: in de ontwikkelingslanden groeit de 
bevolking veel sneller dan in de ontwikkelde. Zo 
is onlangs voor Nederland berekend dat het aan
tal levend geboren kinderen nu al tot een zodanig 
niveau is gedaald dat het „zelfs niet meer, o f nog 
nauwelijks, voldoende is om de ouders te vervan
gen. In demografische termen: het aantal geboor
ten maakt de reproduktie van de ouders niet 
meer mogelijk. Het gevolg daarvan is een over en
kele tientallen jaren teruglopende bevolkingsom
vang met alle uiterst ingewikkelde en zeer om
vangrijke consequenties van dien” .

Ondanks het feit dat over de betrouwbaarheid 
van de cijfers de menigen uiteenlopen, kan 
samenvattend, het volgende beeld van de bevol- 
kingssituatie in de wereld worden geschetst:

De gemtddelde groei bedraagt 2 procent, een 
verdubbeling in 35 jaar;

Het inwonertal van de ontwikkelingslanden te
zamen groeit aanzienlijk sneller dan dat van de 
ontwikkelde landen tezamen;

Tussen ontwikkelingsgebieden onderling en 
ontwikkelingslanden onderling zijn flinke ver
schillen waarneembaar;

Er zijn zelfs ontwikkelingslanden waar het ge
boortencijfer terugloopt.

Alle onzekerheden nemen niet weg, dat een we
reld met beperkte mogelijkheden, voor de moei
lijke opgave staat steeds grotere aantallen men
sen een leefwaardig bestaan te bieden. Daarmee 
komen we aan één van de moeilijkste aspecten 
van het vraagstuk; moeilijk omdat de meningen 
over zijn betekenis, meningen over de relatie tus
sen bevolkingsgroei en ontwikkeling, meningen 
over benadering en aanpak, uiteen liggen.

WELKE STELLINGEN BESTAAN ER 
INTERNATIONAAL?

ECONOMISCHE:

Afrika en Latijns-Amerika zijn de dunstbe- 
volkte gebieden ter wereld en tevens rijk aan nog

on geëxploiteerde natuurlijke grondstoffen. Voor 
de exploitatie daarvan zijn kapitaal en arbeids
krachten nodig. Daarom alleen al moet bevol
kingsgroei worden gestimuleerd. Schaarste aan 
kapitaal zal bovendien ten dele door subsitutie 
door arbeidskrachten moeten worden opgevan
gen;

Er bestaat een directe positieve relatie tussen 
bevolkingsgroei en groei van het nationale inko
men: zo zal een groeiende vraag (meer monden) 
de groei van de produktie stimuleren.

ETHISCHE:

Het recht op leven is één van de fundamentele 
waarden van onze internationale samenleving. 
Alleen in uiterste noodzaak mag men bevolkings- 
maatregelen entameren.

ANDERE ARGUMENTEN:

De bevolkingsgroei in percentages uitdrukken 
is irrelevant. Bevolkingsdichtheid per gebied is 
daarentegen het enige sprekende cijfer. Wanneer 
tussen 1970-1980 de bevolking van Latijns-Ame
rika met 30 procent (een hoog cijfer) zou toene
men zijn er in 1980 nog maar 13 inwoners per 
km^. Als in Europa in diezelfde periode de bevol
king met 10 procent zou stijgen, neemt de dicht
heid toe van 92 in 1970 tot ca. 101 in 1980.

Als gevolg van het bovenstaande is het pro
bleem van de bevolkingsdichtheid geen interna
tionaal, maar een regionaal probleem, dat voor 
Europa en Azië heel anders ligt dan voor andere 
gebieden.

Door betere medische verzorging, minder kin
dersterfte, een hogere gemiddelde levensduur en 
daardoor een radicale wijziging van de bevol
kingsopbouw —  naar leeftijd —  kan het huidige 
produktieproces de gestegen vraag niet aan;

Landbouw en industrie groeien nog traag: 
Voor de grote groep 18-25-jarigen zijn er niet ge
noeg arbeidsplaatsen. Hierdoor ontstaan grote 
werkloosheid en moeilijke urbanisatieproblemen.

Naast andere te nemen maatregelen moet met 
hardnekkigheid aan family-planning worden ge
daan. De huidige acties op dit terrein bereiken 
slechts ca. 8 procent van de bevolking, hetgeen 
veel te weinig is om een constant bevolkingspeil te 
bereiken.

DISCUSSIES

De levendige discussies over bevolkingspolitiek 
en family-planning brachten in 1971 in Accra 
duidelijk de tegenstellingen aan het licht tussen 
verschillende opvattingen:

een eerste groepering van de neo- 
Malthusianen die snelle bevolkingsgroei, als een 
kwaal op zichzelf, met technische hulpmiddelen 
willen bestrijden;

een tweede groepering meent dat het probleem 
vanzelf zijn oplossing vindt als men kapitalisti
sche maatschappijstructuren in ontwikkelings
landen vervangt door socialistische;

een derde groepering mensen die menen dat 
het aanpakken van onderontwikkeling, of dat nu 
in een kapitalistisch of een socialistisch model 
geschiedt, voorwaarden schept waaronder de be
volkingsgroei zal gaan verminderen;

een vierde groepering die bevolkingsgroei ziet 
als dé voorwaarde voor sociale en economische 
vooruitgang.

Bij hen, die zich kritisch tegenover de roep om 
meer family-planning opstelden, vond men ook 
om andere redenen reserves jegens het propage
ren van family-planning van de kant van ontwik
kelde landen. Een, inmiddels overigens weer ver
laten, idee, dat enkele jaren geleden werd geop
perd, om namelijk het accepteren van family- 
planning in de ontwikkelingslanden als voor
waarde te koppelen aan andere vormen van ont
wikkelingssamenwerking, is bijvoorbeeld bijzon
der slecht gevallen. Enige argwaan is er ook, dat 
de ontwikkelde landen door family-planning 
proberen de omvang van de bevolking van de 
ontwikkelingslanden beperkt te houden.

Dergelijke reserves vindt men niet alleen bij een 
toenemend aantal Afrikaanse regeringen, maar 
ook in Latijns-Amerika.

In november vorig jaar werd, in Tokio, de Tweede 
Aziatische bevolkingsconferentie gehouden, en 
ook tijdens die bijeenkomst bleek dat in dit we
relddeel de snelle bevolkingsgroei unaniem als 
een ernstig probleem wordt gezien.

De Conferentie van Tokio heeft bovendien duide
lijk laten zien dat zich een heroriëntering op het 
vraagstuk voltrekt; heroriëntering in die zin dat 
het geïntegreerd benaderen van de bevolkings
groei als één aspect van het ontwikkelingspro
bleem ook tot een nieuwe geïntegreerde aanpak 
moet leiden. Dit komt tot uitdrukking in de slot

verklaring, die als een beduidende stap voor
waarts kan worden beschouwd in het internatio
naal denken. Gesteld werd, dat het bevolkings
vraagstuk een onderdeel dient te vormen van de 
gehele, geïntegreerde sociaal-economische plan
ning; family-planning is daarbij slechts één, zij 
het op korte termijn meest direct, instrument dat 
de overheid ter beschikking staat.

GEÏNTEGREERDE BENADERING

Enkele malen hebben we nu de uitdrukking 
geïntegreerde benadering gehanteerd: een bena
dering die rekening houdt met de onverbrekelijke 
samenhang tussen de bevolkingsgroei en allerlei 
andere aspecten die in de ontwikkeling meespe
len, zoals medische zorg, onderwijs-niveau, voe
ding, huisvesting, werkgelegenheid, inkomen, 
culturele waarden, enzovoort. Het nadruk leggen 
op het belang van deze geïntegreerde benadering 
is duidelijk iets van de laatste tijd.

Een consequentie van deze benadering is weer 
dat zij niet toelaat bevolkingsgroei er als een af
zonderlijke eenheid uit te lichten en „op te los
sen” , terwijl men al die andere aspecten van de 
ontwikkeling laat rusten —  het wérkt eenvoudig 
niet.

Te optimistisch lijkt bijvoorbeeld deze opmer
king:

„Het is dus al mogelijk een aanmerkelijke daling 
van de geboortencijfers te bereiken als men de 
bevolking duidelijk maakt welke methoden voor 
geboortenregeling bestaan en men deze metho
den binnen bun bereik brengt. Aan de moeilijke 
beïnvloeding van de opvattingen over de gewenste 
gezinsgrootte hoeft niet in de eerste plaats aan
dacht te worden geschonken” .

Pleiten voor. een geïntegreerde aanpak betekent 
overigens niet dat vast staat hoe bijvoorbeeld de 
bevolkingsgroei zich verhoudt met de 
economische groei en met de ontwikkeling van 
een land in het algemeen. Onderzoekers als 
Sauvy en Tabah vinden geen duidelijk regelrecht 
verband tussen de twee.

Sauvy vindt dat er in de wereld bijna geen over
bevolkte landen bestaan, met uitzondering van 
enige uit eilanden bestaande landen en Egypte. 
Als landen overbevolkt lijken komt dat door de 
slechte exploitatie van hun hulpbronnen. In de 
grond van de zaak zijn er slechts vier alternatie
ven, die een onevenredige verhouding tussen het 
aantal mensen en de aanwezige levensmiddelen 
in een bepaalde streek of gebied kunnen vermin
deren, stelt hij:

* vermindering van de nataliteit („demografische 
oplossing” );

* snellere groei van de levensmiddelenproduktie 
(„economische oplossing”);

* emigratie van een deel van de bevolking;

* stijging van het sterftecijfer.

Deze vier mechanismen om een evenwicht tussen 
bevolking en bestaansmiddelen te herstellen, zijn 
de enig mogelijke.

Alle voorstellen die men doet of alle maatregelen 
die men treft, o f die nu op sociaal, economisch, 
politiek of moreel gebied liggen, gaan uiteindelijk 
terug tot één of meer van deze vier alternatieven. 
Het gaat er steeds weer om welke van deze vier 
hefbomen in beweging zullen komen. Laat men 
een stijging van het sterftecijfer en emigratie bui
ten beschouwing, dan blijven alleen verhoging 
van het economische peil o f daling van het 
geboortencijfer, o f beide in combinatie over.

Beperking van het geboortencijfer blijkt echter 
pas mogelijk wanneer daarvoor een goede „voe
dingsbodem” aanwezig is. Een hogere levensstan
daard, een hoger cultureel niveau, een vrijere po
sitie voor de vrouw, een betere zorg voor moeder 
en kind, maken het terrein gunstig voor geboor
tenbeperking. En dat zijn nu juist enige van de 
aspecten die wij zojuist hebben genoemd toen wij 
nader ingingen op de uitdrukking geïntegreerde 
benadering.

Een stijging van het culturele niveau gaat meestal 
hand in hand met die van het economische 
niveau. Hoe belangrijk dit culturele niveau is kan 
men bijvoorbeeld afleiden uit de resultaten van 
een enquête die in Madras, India, werd gehouden 
onder een aantal vrouwen. Daarvan uitte 92 pro
cent het verlangen geen kinderen meer te krijgen, 
maar slechts 4 procent was in staat ook in deze 
zin te handelen.

De moeilijkheid bleek juist te liggen in de onder
ontwikkeling en in het bijzonder in het lage cul
turele niveau van de geënquêteerden.

ANDERE FACTOREN

Van het invoeren van family-planning program
ma’s die op zichzelf voldoende zouden moeten 
zijn om een aanmerkelijke daling van het geboor

tencijfer te verkrijgen, tot het planning-proces 
van Salas, is een hele stap. Maar ook in heel an
der opzicht is het bevolkingsprobleem in een an
der daglicht komen te staan.
Maltus, een Engelse dominee en econoom (1766- 
1834), meende dat de voedselproduktie de bevol
kingsgroei niet zou kunnen bijhouden en wilde 
daarom de tafel voor een beperkt aantal eters re
serveren. Maar inmiddels is nog maar sinds kort, 
het inzicht doorgebroken dat andere factoren een 
rol zouden kunnen gaan spelen, zoals vervuiling 
van het milieu, beperktheid van bodemschatten 
en energie en, daarmee samenhangend, van pro- 
duktiecapaciteit; de wereld kreeg oog voor moge
lijke „nieuwe” begrenzingen.

De geïntegreerde benadering van het 
bevolkingsvraagstuk: het door middel van het 
planningsproces aanpakken van de verschillende 
elementen van het ontwikkelingsproces in hun 
samenhang, zal dan ook voortdurend geplaatst 
dienen te worden tegen de achtergrond van deze 
nieuwe factoren. Factoren die voor de gehele we
reld gelden, factoren die ook de bevolkingen van 
de geïndustrialiseerde landen niet ongemoeid 
zullen laten.

Daarmee komen we, ten slotte, bij ons eigen land 
terecht. De Nederlandse regering neemt sinds het 
midden van de jaren zestig een voorzichtig posi
tieve houding aan ten aanzien van mogelijke hulp 
op het gebied van de family-planning in ontwik
kelingslanden. Op het standpunt van de Neder
landse regering hopen wij in een later stadium 
nader in te gaan, mede in het licht van de voorbe
reidingen tot de Wereldbevolkingsconferentie in 
1974.

V. D.

Het Christelijk- 

Historisch Tijdschrift 

üw tijdschrift!
,ykctiegroepen kunnen ook mee gaan doen aan 
officiële welzijnsplanningsprocedures”  (februari 
1972).

,J9e gemeenten moeten leren ook eens iets niet te 
willen”  (april 1972).

„Veel handarbeiderskinderen beginnen hun 
schoolloopbaan met een grote achterstand”  Öuni 
1972).

,J)e houding van de CHU is sinds 1933 duidelijk 
gericht op het openhouden van de mogelijkheid 
tot basisverbreding”  (augustus 1972).

Jbi 1919 vond men dat de vrouwelijke aard de 
vrouw voor de uitoefening van het kiesrecht on
geschikt maakte”  (oktober 1972).

„Veranderingen aan de defensietop hebben geen 
zin, als niet gelijk de mentaliteit op lagere ni- 
veau’s verandert”  (december 1972).

,J)e stabiliteit van de Unie was lange tijd zelfs 
spreekwoordelijk” (februari 1973).

Zomaar wat zinnen uit het CHRISTELIJK- 
HISTORISCHE TIJDSCHRIFT, TWEEMAAN
DELIJKSE UITGAVE VAN DE Jhr. Mr. A.F. de 
Savornin Lohmanstichting, het wetenschappelijk 
bureau van de CHU.
Een tijdschrift dat slechts f. 10,—  per jaar kost 
(voor studerenden f. 7,50) en dat donateurs gratis 
krijgen (minimumdonatie f. 20,— ). Het gironum
mer van de Lohmanstichting is 604500 Den 
Haag.
HET CHRISTELUK-HISTORISCHE TIJD
SCHRIFT is beknopt van omvang, handzaam 
van formaat en geeft ter zake kundige informatie 
op tal van terreinen. Iedere twee maanden weer 
schenkt de redactie aandacht aan recente poli
tieke, maatschappelijke en staatkundige ont
wikkelingen, stuk voor stuk belicht door des
kundige auteurs.
HET CHRISTELIJK-HISTORISCH 
TIJDSCHRIFT is een blad, dat op geen schrijfta
fel van in de politiek geïnteresseerden mag ont
breken.

BON

Naam:

CJ1.-TUDSCHRIFT

Adres:

Plaats:

* abonneert zich met ingang van de jaargang 
1973 tot wederopzegging op het C.H.-Tijdschrift 
i  f. 10,—  per jaar.

* verzoekt vrijblijvend toezending van een gratis 
proefnummer van het C.H.-Tijdschrift.

* meldt zich als donateur van de Jhr. Mr. A.F. de 
Savornin Lohmanstichting tegen een bedrag van 
f. per jaar en ontvangt daarmee gratis het 
C.H.-Tijdschrift.

BON svp verzenden aan Bureau Lohmanstich
ting, Wassenaarseweg 7, Den Haag.



VRIJDAG 20 APRIL 1973 13

HANAB B.V
VALKENBURG ■ Z.H. Telefoon 01718-16741- 
VEENDAM - Telefoon 05789 -3800

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS

KORTEWEG’S BOUW MAATSCHAPPIJ B V. BREDA

VERZEND UW GOEDEREN 
PER TRANSPORTBEDRIJF

„DE STORAAVOGEL"
naar Amsterdam en Zaanstreek 
REIGERSWEG 105 - APELDOORN

Makelaardij 
R. W. van Weenum

BEEMTERWEG 36 - TELEF. 05762-270 
WENUM (Gem. Apeldoorn)

TAXATIËN - VERZEKERINGEN - KREDIETEN

poooooöoooooooocxxx>oooo^
BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF

M . DE RAAD &  Z N .
Pickéstraat64 - Tel. 01719 - 2100 - 1831 
Oude Zeeweg 33 - Tel. 01719-4500 
NOORDWIJK

k X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X J l

stelt u prijs op

VAKWERK

KWALITEITS- 
ARTIKELEN

dan

VAN
ZEBEN’S

Woninginrichting N.V.

Laarstraat 12-20 
Zutphen

X a a n s e

KOCH
Telef. 05760-14259 
Apeldoorn
Kerkorgels
Elektronische
orgels

voor kerk-, schooi
en huismuziek

BOUWBEDRIJF

Fa. C. Spijker 
& Z n .
Van Ostadelaan 61 
Telefoon:
'02150-11189-16777
HILVERSUM

100-125% HYPOTHEEK
Kostel. vrijbl. concurr. offerte ■ 
Geldlening f 5000,- 36 x 171,04 enz. 
Advies en bemiddel, onroerend goed.
Drs. J. A. Uding & Partners
Financ. adv. en vastgoed consultants.

V. Maerlandlaan 7 - Amersfoort.
03490-16853 J y ^ -fN K B tC A L m j KBRSCHÖtEN  

TBL .  /SaéS  • APBL D OORN

Dijklaan 84 - Telefoon 01825-590 
BERGAMBACHT

BUDDINGH NATUURSTEEN B.V.
Kanaalweg 10-f1 — Telefoon 08385-19119

VEENENDML

STIJGENDE OM ZET!
Dan kwaliteitsvleeswaren en eerste klas 
varkens- en rundvlees in uw toonbank van:

Stroomberg's
Exportslachterijen en 
Vleeswarenfabriek N.V. - Ede

Belt U eens voor offerte of proefbestelling 
Telefoon 08380/19004 (7 lijnen)

B O B O
Voor nieuw of 

occasion

AUTOMOBIELBEDRIJF

SUCCES
Callenbachstraat 1 

NIJKERK 
Tel. 03494-1661

nu de economie wat schraler is, is het nog noodzakelijker 
op de kosten te letten.

kies daarom met zorg uw drukkerij.

let op prijzen, maar ook op mogelijkheden en service.

de b.d.u. zowel voor het fijnste handelsdrukwerk als massaal 
reclamedrukwerk.

de modernste apparatuur:
★  hoog- en vlakdruk
★  vellen en rotatie
★  lood- en fotografisch zetten

vervaardigt desgewenst uw periodiek van a (abonnementen 
advertenties, administratie) tot z (zetten, drukken, 
adresseren,verzenden).

barneveldse drukkerij en uî everij b.v.
nieuwstraat 15 — telefoon 03420-3141 - — barneveld
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AANNEMERSBEDRIJF

B.V. RADIX & VEERM AN
Oudelandsweg 30 - Telef. 03480-2204 
WOERDEN

Vehbouw - Nieuwbouw door geheel Nederland

AANNEMERS KASSENBOUW

FIRMA SCHOTTE
Oude Leedeweg 83-87 

Telefoon 01736-2335-2464 
Pijnacker

OOSTERHOUT(N.-Br.)
HOTEL-CAFé-REST. „’tZONNEKE”, ZANDHEUVEL 11 . Voll. pens. 
f 20,- p.d. Logies met ontbijt f 12,-. Prima keuken, bosr. omgeving. 
Telefoon 01620-4196.

V A N  DE BUNT- 
RUNSBURGER 

^  N .y .
^  mengvoeders ★  granen ^  bloem en meel 
i f  kunstmeststoffen ruwvoedets

Nijv|rheidsstraat ■24" Telefoon 2342 - Nijkerk

ZUID-LIMBURG GELEEN. Een zeer aantrekkelijke gemeub. huis 
op goede stand te huur van 15 april tot 1 aug. a.s. Alleen keurige 
bewoning komt in aanmerking. Ds. D. A. Vogel, Vermeerstraat 2, 
tel. 3635.

RIJDAM

alphen aan den rijn 
07120-91543 
043-21248 
maastricht

N V TE C H N ISC H  BUREAU 
ALPH E N  AAN D E N  RJJN

metaalspuiten
machinebouw
staalkonstrukties
kranenbouw
roerwerken

VAKANTIE OP SCHOUWEN. Zoekt u rust, ga in mei of juni m. 
vakantie. Zomerhuisjes te huur 6-8 pers. Voord, tarieven. Vrij v. 30 
uni en na 4 aug. Van 14/7 tot 28/7 nog caravan vrij (4-pers.).
J. V. d. Male, Piet Heinlaan 2, Voorschoten, tel. 01710-64851.

Voor uw 
★  
★  
★  
★  
★  
★

Dieselolie, Benzine, Petroleum, 
Kolen, Huisbrandolie, 
Tank-transporten 
Butaan en Propaangas 
Campingflessen vullen 
Container-vuilafvoer

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
WEST-VARKENOORDSEWEG 470 
ROTTERDAM-24 - Telefoon 190200 
Telefoon 325011 afdeling containers

TEXEL
RAAI GELEGEN LUXE BUNGALOWS te huur, met C V. Vrij voor 
6 juni en na 11 aug. Inl.: J. van Strien, Heerenweg 14, Oosterend, 
extel. Telefoon: 02223-621.

1 Voor LOODGIETERS-, GAS, SANITAIRE- EN
I LEIWERKEN

(oOk asfalt-shingles) in en op uw 
bouwwerken naar het sinds 1848 be
kende en vertrouwde adres:I

I GEBR. BEKKER N .V . 
I 
I
k .

KELDERS 27 - LEEUWARDEN 
TELEFOON 05100-20841

4e
e iem e

O
O
O
o
oJubiieem f6  pe0,4iiike  

pfetengids is  u it /
VOORWAARTS CHRISTENSTRIJDERS
Koor en orkest van White M iller, o.a. Als hier op aarde - Er 
komen stromen van zegen - Als g ’in nood gezeten - God roept 
ons - Wilt 'gij gaan - Ik heb een boodschap - Nader mijn God 
bij U  - Er is vreugde - Ex is een overheerlijk land - Daar is 
een Helper - O Heiland trouwe Heer - Blijf bij m ij- 
Bm G . 4000 114,90

THE NEW  VALLEY SINGERS. NIJVERDAL, 
bekend van de te lev is ie , zingen o .a , Soon ah  will be done -  
I got a robe - I know the Loipd - Were you there - Oh happy 
day - To my fatheirs house - I grieve m y Lord - Steal away - 
Nobody knows - Swing low sweet chariot - It’s me oh Lord - 
Michael row the boat ashore - Kumbayah.
Bm G. 248 ï  14,90

JAN VAN W EELDEN SPE E L T
op het orgel in de P rinsessekerk te A m sterdam  een aantal 
gelegenheidsliederen , o .a. God zal hen zelf bevestigen en 
schragen (Ps... 87) - God zal zijn waarheid nimmer krenken 
(Ps. 105) - Bruidslied uit Lohengrin - Bruidsmars van Men- 
delssohn - Van U wil ik zingen - Als g ’in nood gezeten.
Bm G . 244 f 14,90

KOOP EEN LP. VAN B.M.G. EN W IJ STUREN U DE PLATENGIDS MEE
URK ZINGT VAN DE ZEE
G em eentezang uit het kerkje aan de zee, o .a. Ruwe stormen 
mo'gen woeden - Vaste Rots van mijn behoud - O God, die 
droeg ons voorgeslacht - O eeuw’ge Vadier sterk in macht - 
Als God mijn God maar voor mij is - Is de nood zo hoog 
gerezen - Wat de toekomst brengen moge - Blijf bij mij Heer.
Bm G. 179

GELOVEN IN DEZE TIJD
Jeugdkoor „T he Com munity Singers” , Groningen, o.l.v. Chris 
van Bruggen, o.a. E re zij aan God de Vader - Muren - Uw 
tafel - God van alle mensen - Ja ik geloof - O Heer, wat een 
m orgen  - D oor de wereld gaat een w oord - H eer onze Heer - 
B lijf n e t  staan - Zeg aan alle volkeren - Kom  Heilige Geest.

f 14,90

B m G . 221

EEN EIGEN PLAAT?
f 12,90

DAT KAN! BIJ B.M.G.

Voelt u al lange tjjd Iets voor het laten 
maken van een gram m ofoonplaat? M o
gelijk wilt u daarm ee een actie voeren 
of liw eigen koorkas versterken? Bm G 
wil u m et haar nieuwste apparatuur 
graag behulpzaam  zijn.
WAT ZIJN DE M O G ELIJK H ED EN ? 
Bm G m aakt voor u in opdracht gram - 
m ofoonplaatopnam en voor alle voorko
m ende soorten m uziek en .zang, zoals 
koren, orkesten, orgels, solisten, com 
b o ’s, sam enzangavonden, concerten, bij
zondere bijeenkom sten — zowel geeste
lijke en klassieke als ook populaire 
m uziek. Geliefde koren, groepen e.d. 
kunnen ook door belangstellenden wor
den opgegeven.

LE T OP!
Ziet u geen m ogelijkheden voor een eigen^opdracht? In de serie Bm G Is het 
nu tevens m ogeljjk  voor koren, groepen, orkesten e.d. zonder enige kosten voor 
plaatopnam en In aanm W bing te kom en.
Onze opnam e-technici reizen voor u door geheel Nederland, België en Duits
land. Gewerkt wordt m et het Sennhe.yser Panoram ical Sound System , een 14- 
kanaals stereo m engtafei, voorzien van hoge en lage tonenregeling, echo-unit 
en de laatste technische vindingen.

VRAAG OPNAMEFOU)ER
TAPTOE M ET DE LIM BURGSE JAGERS
o.l.v. K apelm eester H. J. Bouguenon, o.a. Men of Music 
(M ars) - J. P. N. Fanfare - Koraal - B lijf bij mij Heer - 
Tam boers -. Wilt heden nu treden - O God onze hulp - O 

. Heer, die daar des hemels tente spreidt - M ijm eringen - L im 
burgse Jagers (M ars) - Lanc. o f Hope and G lory - II Silenzio.
Bm G. 14G

O HAD IK DUIZEND TONGEN
Mannenkoor ,,D e Verenigde Zangers” , Barendrecht en Chr. 
M annenkoor ,,A saf” , Dordrecht o.l.v. Gé van der Beek in de 
Grote Kerk te Dordrecht. Orgel: K laas J. Mulder, o.a. Ik zie
een poort wijd open staan - Zie ons wachten aan de strom en - 
O had ik duizen tongen.

f  13,90

BimG. 227 f  14,90

DE M UZIKALE FRUITM AND (I)
V erzockprogram m a van Bm G o.a. Heft dé strijdkreet aan - 
Vreugde en vrede - Zijt gij voor Zijn komsit bereid - B lijf mij 
nabij - God is getrouw - Met Hem herenigd tpt in eeuwigheid 
- King all glorious - Danklied - Avondbede - God roept ons - 
Als bazuingeschal des Heren - God onze V aad ’ren.
Bm G. 250 f  13,90

Zö bestellen; Uitsluitend vla giro 13 26 06 (óf geld per brief) 
tnv. BmS, Bloemendaal. Vermeldt klantnummer of nieuwe klant 
en aanbieding. Kantoor en winkel: Jud. Leijsterstr. 16, Haarlem. 

Tel. 023-265575 .
NU BESTELLEN
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Neem een abonnement op 

weekblad De Nederlander
Alle leden van de CHU ontvangen éénmaal per maand, met uitzondering van de zomer
maanden, het leden-contactblad „de Nederlander”. De toezending van dit leden-contact- 
blad is begrepen in het contributiebedrag.
Driemaal in de maand —  in de zomermaanden om de veertien dagen —  verschijnt het 
christelijk-historisch weekblad „de Nederlander” , een uitgave van de stichting Uniepers. 
Zij, die dit weekblad willen lezen, dienen een abonnement te nemen.
De redactie van het christelijk-historisch weekblad „de Nederlander” heeft in de afgelopen 
maanden veel aandacht geschonken aan de toekomst van de CHU en aan de christen-de- 
mocratische samenwerking. In de komende weken zal het weekblad ook uitvoerig stil staan 
bij de problematiek van de partij-ontwikkeling. Dit geschiedt met het oog op de te houden 
algemene vergadering van de CHU op zaterdag 19 mei, waarop de nota „op weg naar een 
verantwoordelijke samenleving” van de contactraad van KVP/ARP/CHU besproken wordt. 
De te plaatsen artikelen willen de Unieleden helpen bij het vormen van een oordeel.
Zij, die een abonnement op het weekblad „de Nederlander” willen, kunnen zich melden bij 
de administratie van het weekblad. Van Deventerlaan 49 te Voorburg, telefoon 070-861529 
(uitsluitend overdag). De abonnementsprijs bedraagt vijftien gulden per jaar of acht gulden 
per halfjaar. Giro 70154, administratie „de Nederlander” te Voorburg.

H.L.

REIZEN OP HET WATER 
DE IDEALE VAKANTIE

6- ,9-, 10- en 13-daagse reizen per schip naar 
Rijn, Main, Moezel en Neckar, reeds vanaf 
f 173,— p.p.

Vraagt onze prospectus.

REDERU W. FEENSTRA B.V.
Kosteelweg 3 —  Rotterdom-27 —  Telefoon 0 10-32.82.22

BOUWBEDRIJF 
P. HULSBOS Jzn. B.V.

NIEUW VENNEP - Telefoon 02526-2277 

ABBENES - Telefoon 02524-226

KERKEN- EN SCHOLENBOUWERS 
BURGERLIJKE EN UTILITEITSBOUW

NIEUWBOUW

Recreotie-bungolows
op zowel koopgrond als erfpacht
2-3 slaapkamers
Ruime badcel
Warm en kouw water
Gelegen in de bossen

Koopsom vanaf f 47.000,—

Semi-bungalows
te Balkbrug (Acacialaan)
met C .V . ,  garage, 3-4 slaapkamers

Prijzen vanaf f 125.000,—

Boerderijtjes
diverse prijsklassen

Alle inlichfingen

MAKELAAR o.g. J. VAN ITTERSUM
Baron V . Fridaghstraat 20 - OMMEN - Tel. 0 5291-2186

GE6R. VAN VULPEN
PM P0R6ELS

VOOR HUISKAMERS —  KERKEN — MUZIEKSCHOLEN

H U I S P I J P O R G E L  

2 K L A V I E R E N  E N  P E D A A L

N I E U W E  U I T V O E R I N G E N  V A N A F  f  19 4 00 ,—  E X C L U S I E F  B .T .W .

VRAAGT VRIJBLIJVEND INFORMATIE EN DOCUMENTATIE'.

GEBR. VAN VULPEN
Ambachtstraot 1. Tei. 0 30-31.35.41 

UTRECHT

Kistenfabriek
Nijkerk

N. DE BOER

.1
: 'j.'-

, D ' ‘ V.-2.
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DE STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Stelt zich tot doel: het vergroten van de kennis omtrent rfe inrichting van de Nederlandse samenleving en het Nederlands staatsbestel en 
het daardoor bevorderen van de democratische gezindheid (art. 2 van de Statuten),

Meer dan ooit heeft de burger kennis en inzicht nodig. Kennis van de organen die het overheidsbeleid vormen of uitvoeren. Inzicht in de cen
trale doelen en middelen van het overheidsbeleid.

Inzicht vooral in de mogelijkheden die er voor burgers zijn om van hun rechten een zo doeltreffend mogelijk gebruik te maken.

Wanneer u uw kennis en inzicht wilt verdiepen, dan kunt u dit door in te schrijven op één of 
meer van de cursussen die de Stichting'Burgerschapskunde u kan bieden.

A. REGEREN - REAGEREN
een algemene cursus burgerschapskunde

1 DOCENTEN
Onder leiding van pröf. dr. G . Kuiper Hrn., 
socioloog aan de Vrije Universileit te Amsterdam 
werd een geheel herziene cursus burgerschapskunde 
samengesteld door de volgende docenten:

drs. J. Beishuiien, economisch redacteur van het 
Parool
prof. mr. H . Bianchi, hoogleraar in de 
criminologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 
mr. C. A. Bos, lid tweede kamer der 
Staten Generaal, buitengewoon lector aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam 
prof. mr. P. J. Boukema, hoogleraar in de 
rechtswetenschappen aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam
drs. L. P. J. de Bruyn, wetenschappelijk medewerker
aan het Instituut voor Politicologie van de
Katholieke Universiteit te Nijmegen
dr. J. van den Doel, lid Tweede Kamer der Staten
Generaal
C. Egas, lid Tweede Kamer der Staten Generaal
J. Elfferich, onderwijsredacteur van de 
Haagsche Courant
prof. dr. G . Goudzwaard, hoogleraar in de economie 
en de economische politiek aan de sociale 
faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam 
drs. G . J. Heijne den Bak, wetenschappelijk 
medewerker van de W iardi Beekman Stichting 
prof. mr. P. J. A . ter Hoeven, hoogleraar in de 
sociologie aan de juridische faculteit van de 
Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam 
en buitengewoon hoogleraar aan de Vrije 
Universiteit te Brussel
mr. P. J. A . idenburg, wetenschappelijk medewerker
voor internationale betrekkingen aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam
drs. J. Th. Jansen van Galen, redacteur van het
H.P.-magazine
G . H . J. M. Jansen, hoofd Algemene Zaken van het
Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
directie Sociale Verzekering
drs. G . W . Noomen, wetenschappelijk medewerker
voor massacommunicatiemedia aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam
prof. mr. C . H. F. Polak, lid eerste kamer der
Staten Generaal
dr. J. van Putten, lector politicologie aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam 
drs. A . B. Ringeling, wetenschappelijk medewerker 
voor staatsrecht aan de Katholieke Universiteit 
te Nijmegen
drs. G . Ringnaida, permanent gedelegeerde bij de 
Verenigde Naties te New-York.

2 INHOUD

In de totaal 40 lessen worden o.a. de volgende 
onderwerpen behandeld:

De burger en de overheid;
Democratisering;
Politieke stromingen;
Koningin, ministers, staatssecretarissen, 
kabinetsformatie;
Ambtenaren;
Parlement;
Adviserende colleges;
Pressiegroepen;
Communicatiemedia;
Kiesrecht, kiesstelsel, gedrag van kiezers;
Politieke partijen;
Provincie, gemeente, nieuwe bestuursvormen; 
Rechtspraak;
Sociaal-económisch en financieel overheidsbeleid; 
Sociaal beleid;
Inkenwnsbeleid;
Onderwijs en cultuur;
Welzijnsoeleid;

Milieubeleid;
Ruimtelijke ordening:
Woningbouw;
Buitenlands beleid;
Europese integratie, NAVO, Verenigde Naties; 
Ontwikkelingshulp en ontwapening.

Tevens ontvangt de cursist een politiek overzicht 
van het afgelopen parlementaire jaar en een 
exemplaar van de GRONDWET, het koninkrijks- 
statuut, de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens en het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens.

3 KOSTEN
De totale kosten bedragen f  25,— , hetgeen 
mogèlrflr'is door de steun van de minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, die 
de Stichting Burgerschapskunde voor haar 
activiteiten krijgt.

B. DE GEMEENTERAAD
Speciaal voor gemeenteraadsleden maar ook voor 
een ieder die als geïnteresseerde kennis wil nemen 
van de gemeenteproblematiek en de mogelijkheden 
die er zijn om invloed uit te oefenen op het beleid 
heeft de Stichting Burgerschapskunde de cursus 
De Gemeenteraad samengesteld.

1 REDACTIE EN DOCENTEN

Voorzitter:
prof. dr. G . Kuiper Hzn., hoogleraar sociologie 

leden;
drs. J. P. A . Gruijters, lid Provinciale Staten van 
Noord-Holland
drs. F. K. Langemeijer, burgemeester van Warmond 
drs. G . J. Heijne den Bak, wetenschappelijk 
medewerker dr. W iardi Beckmanstichting 
T. Koorevaar, gemeentesecretaris van Amstelveen 
drs. A. Pais, gemeenteraadslid van Amsterdam 
mr. H. E. Phaff, directeur Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten
mr. J. A. Post, gemeenteraadslid van Purmerend 
drs. H. van Ruller, wetenschappelijk medewerker 
aan de Vrije Universiteit

Als docent werken verder nog mee:
mr. Th. Elsenburg, Geleen
F. Niemeyer, Breda
H. W . G . Ophey, Bakel
mr. J. J. R. Schmal, Amstelveen
J. V . Toledo, Amsterdam
A. Venverloo, Arnhem
mr. H. Versloot, Oostvoorne
prof. mr. J. Wessel, Leiden
drs. W . F. G . Wiese, Hoorn

2 INHOUD

In de totaal 23 lessen wordt o.a. behandeld:
Rol van het gemeenteraadslid;
Gemeenteambtenaren:
Gemeentefinanciën;
Ruimtelijke ordening;
Inspraak;
Functionele raden en wijkraden;
Subsidies;
Onderwijs, sport, jeugd;
Cultuur en recreatie;
Volksgezondheid, sociale zorg;
Bijstandswet;
Samenwerking en gewestvorming;
Openbare orde;
Verkeer:
Milieuhygiëne.
Economisch oéleid.

3 KOSTEN

De totale kosten bedragen f  20,— .

C. POLITIEK BEKEKEN
T Speciaal voor de jeugd en voor gebruik op 
school is een oriënteringscursus 
voor de jeugd verschenen.
Docent is drs. W . Langeveld, o.a. leraar maat
schappijleer en auteur van diverse boeken op dit 
terrein.
In het kader van déze cursus verschijnen 
documentatiemappen en bestaande uit tijdschrift- en 
krante-artikelen over een afgerond, actueel onderv/erp

In de cursus, bestaande uit 12 lessen, komen
o.a. de volgende onderwerpen ter sprake:

Invloed van de burger op het beleid;
Partijen en partijstelsels;
Gemeente en provincie;
Ruimtelijke ordening:
Recht en rechtspraak;
Economisch beleid;
Internationale bindingen;
Milieuhygiëne.
In de lessen wordt vooral aandacht besteed aan 
de gevolgen van het politiek handelen voor de 
dagelijkse gang van zaken en de mogelijkheden 
die er zijn om direct invloed uit te oefenen.

2 KOSTEN
De kosten bedragen slechts f 9,50, inclusief de 
documentatiemappen.

D. WERELD OP HANDEN
1 In samenwerking met de NOVIB, Nederlandse 
Organisatie voor Ontwikkelings-samenwerking, 
geeft de Stichting Burgerschapskunde een eenvoudige 
cursus over ontwikkelingssamenwerking, bestaande 
uit 10 schriftelijke lessen en aanvullende 
documentatie.
Auteur is drs. W . Langeveld, de vormgeving is van 
J. Venema, grafisch ontwerper.
Na afloop van de cursus ontvangt de deelnemer 
ter afronding van de studie een werkopdracht over 
enkele in de cursus behandelde onderwerpen.
In de cursus komen de volgende onderwerpen ter 
sprake:
Zeven vooroordelen tegen ontwikkelingshulp
Zeven maal profiteren
Geen kolonie, toch afhankelijk
Alleen is maar alleen
Samenwerking en hulp
Kanonnen voor boter
Te arm en te vol
De vervuiler betaalt
Ontwikkelingsperiode van de V.N.
Gewoon doorgaan met ademhalen

2 KOSTEN
Het cursusgeld bedraagt f  10,- 
documentatio.

inclusief de

E. DE ONDERNEMINGSRAAD
De Stichting Burgerschapskunde geeft een 
schriftelijke cursus voor ondernemingsraadleden 
bestaande uit 34 lessen.
Het cursusgeld bedraagt f  35,—
(Bij bestelling van 5 of meer exemplaren f 32,50^

Voor nadere Inlichtingen:

Stichting Burgerschapskunde
Postbus 349, Leiden. Tel. 0 1710-4.68.03, 
giro 150.11.69.



de
Vrijdag 27 april 1973 - 9e jaargang no. 17

nederlander
CH- WEEKBLAD

Redactie: Postbus 8822 - 'sGravenhage-2078 - Administratie: Van Deventerlaan 49 ■ Voorburg Giro 7Q154, tn.v. Stichting Uniepers, Voorburg

’ Kom op aan ta fe l’
door Mr, G. van Muiden.

Tot verbazing, ja  verbijstering van velen in ons land, maar ook in bet buitenland, is een belangryk deel 
van het Nederlandse bedrijfsleven al maandenlang ten prooi aan onrust en stakingen in een mate en 
met een omvang als sinds de bevrijding niet is voorgekomen. In een land, dat vaak ten voorbeeld werd 
gesteld aan het buitenland, door zijn goede overleg op sociaal-economisch terrein, met zijn Stichting 
van den Arbeid en de Sociaal-Economische Raad, zijn uitgebouwde stelsel van sociale verzekeringen, 
zijn pas geherstructureerde vormen van inspraak en overleg via ondernemingsraden en nieuwe ven
nootschapswetgeving, is een sociale strijd losgebroken, waarbij de polarisatie welhaast het culminatie
punt heeft bereikt.

Arbeidsonrust en stakingen 

record sedert 1945
De schade aan direct productieverlies bedraagt 
slechts een klein gedeelte van de maatschap
pelijke schade, die is opgetreden. Voor lang 
verstoorde verhoudingen in het menselijk vlak 
binnen de ondernemingen, maar ook in de 
kleinere gemeenschappen van het dorps-en 
verenigingsleven en niet te vergeten binnen de 
werknemersvakbeweging zelf, maar ook schade 
toegebracht aan het vertrouwen in de Neder
landse economie, dat het buitenland, ondanks 
onze te snelle inflatie nog steeds had. 
Ondernemingen in binnen-en buitenland gaan 
zich noodgedwongen heroriënteren, hetgeen de 
komende jaren een minder gunstige invloed zal 
hebben op ons investeringen-en werkgelegen- 
heidsklimaat. Ons volk en met name de zwakkere 
groepen daarvan, die kleine man, zal deze ge
volgen straks pijnlijk gaan ervaren als niet spoe
dig het verstand en de redelijkheid het gaan 
winnen van de emoties, het sentiment en de 
strijdfilosofie van de polarisatie.
Nederland met zijn open economie, zijn sterke 
afhankelijkheid van export en dienstensector en 
zijn nauwe verwevenheid met de onlangs vergrote 
EEG, kan slechts de toekomstige problemen op
lossen op basis van vertrouwen in stabiliteit, 
werklust en een gezonde evenwichtge groei van de 
economie.
Hoe kwamen we in deze impasse en hoe komen 
we er uit, is de vraag, die elke Nederlander met 
een nuchter verantwoordelijkheidsgevoel zich 
vandaag terecht stelt.

CENTRAAL AKKOORD MET EEN BARST.

Het Kabinet Biesheuvel was nog maar enkele 
weken bezig de immense sociaal-economische 
vraagstukken aan te pakken en de Miljoenennota 
1972, welke perspectief bood voor de inflatiebe- 
strijding, waardoor vooral de lagere inkomens
groepen worden getroffen, werknemers, zelf
standigen, gepensioneerden, weduwen en wezen 
en zij die van sociale uitkeringen moeten leven, 
was nog maar twee dagen oud, toen Regering en 
Stichting van den Arbeid zich om de tafel schaar
den om de voor 1972 verwachte loonsomstijging

In dit num m er
In dit nummer van het christelijk-historische 
weekblad „de Nederlander” wordt veel aandacht 
besteed aan de christen-democratische partijvor
ming, dit met het oog op de beslissingen, welke 
KVP, ARP en CHU op zaterdag 19 mei zullen 
moeten nemen.
Allereerst publiceert de redactie de open brief, 
welke prof. dr. PJ. Roscam Abbing, hoogleraar in 
de theologie aan de Rijksuniversiteit van Gronin
gen zond aan de besturen van de drie grootste 
confessionele partijen in ons land. Deze open 
brief wordt in dit nummer van ,4e Nederlander” 
begeleid door twee commentaren: een van redac
tionele zijde en een van mevrouw Eske Sleijser- 
Tegelaar, stafmedewerkster van de Lohmanstich- 
ting, het wetenschappelijk centrum van de CHU. 
Voorts bevat dit nummer een reactie van de 
christelijk-historische fractievoorzitter in de 
Tweede Kamer, drs. A.D.W. Tilanus op de open 
brief, zoals dit afgedrukt werd in ,JIervormd Ne
derland” , het weekblad van de hervormde kerk. 
In dit nummer van ,4e Nederlander” is ook 
opgenomen een waardevolle bijdrage van een 
aantal theologen en niet-theologen, allen leden 
van de CHU, Deze bijdrage is geschreven met het 
oog op de op zaterdag 19 mei te nemen beslissing.

Tenslotte wordt in dit weekblad de discussie 
voortgezet tussen dr. E. Bleumink, drs. H. van 
Spanning en drs. A.M. de Boo over de toekomst 
van de Unie.

van 13,5% en de prijsstijging ■ 7% geen 
werkelijkheid te doen worden, t n was de
conclusie, dat naar matighe •' worden 
gestreefd. Van werkgeverszij JSteld, dat
gestreefd moest worden naa mstijging
en 5% prijsstijging, waardoot : rip van de 
overlooploonstijging uit 1 -^atholiewcif au 
incidentele loonstijging toch ec ...•tuü.„-niet
verbetering voor de werknemers niogelijk zou zijn 
bij een matiging van de nominale loon-en prijs
stijgingen. Van werknemerszijde werd een mati- 
gingsplan op tafel gebracht, dat een extra verho
ging inhield voor de groepen tot ƒ . 15.000.— 
inkomen en een sterke beperking van de verho
ging voor de werknemers boven /. 25.000,— . Het 
Centraal Planbureau rekende al spoedig uit, dat 
dit plan een loonsomstijging van ongeveer 13% 
zou inhouden, nauwelijks een matiging dus. In de 
Stichting van den Arbeid werd geen over
eenstemming bereikt en de SER bracht een half
jaarlijks rapport uit, waarbij Kroonledcn en 
werknemersvertegenwoordigers opteerden voor 
een loonsomstijging van 11,7%, zonder rekening 
te houden met incidentele loonstijgingen en de 
werkgevers vasthielden aan de 9% op basis van 
het slechts compenseren van prijsstijgingen zon
der een initiële loonsverhoging. Deze nullijnge
dachte, waarmede in de maand juli 1972 het Ka
binet-Biesheuvel kwam voor het jaar 1972, was 
dus niet nieuw, alleen het begrip „nullijn” was 
toen nieuw.

De loon-en prijsontwikkeling liep in het eerste 
halfjaar 1972 al spoedig anders dan ook de 
meerderheid van de SER had gewild. Voor het 
eerst trok een stakingsgolf over Nederland. 
Groenevelt, de militante, polariserende voorzitter 
van de door fusie ontstante Industriebond N W , 
gekomen in de plaats van Maarten Zondervan die 
om gezondheidsredenen Kloos al niet had 
kunnen opvolgen als voorzitter van het NVV en 
kort nadien aan een hartaanval overleden, voerde 
een prestigeslag met zijn collega’s van het CNV, 
over een cijfermatig verschil van minder dan een 
procent. Tenslotte legde hij zich neer bij het 
bindend advies va oud Rijksbemiddelaar Erd- 
brink.

Er moest wat gebeuren om zo snel mogelijk te 
komen tot ombuiging van de loon-en prijsspiraal. 
De oude instrumenten, ingrijpen op basis van de 
loonwet en de Prijzenwet, waren bot. Het Kabinet 
Biesheuvel had onmiddellijk bij zijn optreden de 
voor het jaar 1971 en eerste helft 1972 bedoelde 
loonmaatregel ingetrokken en eveneens de gel
dende algemene prijsbeschikking. Opnieuw in
grijpen zou de sociale onrust aanwakkeren, maar 
bovendien ook op langere termijn geen basis 
scheppen met vrijwillige medewerking van de so
ciale partners te komen tot een effectieve mati
ging-

LANDING MET AVERIJ

De gedachte van het kroonlid van de SER prof. 
Schouten om in het najaar van 1972 te streven 
naar een „sociaal contract” vond instemming en 
aanhang en werd neergelegd als aanbeveling in 
het unanieme voorjaarsrapport van de SER. 
Regering, werkgevers en werknemers moesten 
een geintegreerd beleidsplan voor 1973 overeen
komen, waarin ook middelen en bestedingen van 
de overheid zouden moeten worden geregeld. 
Deze gedachte was al in eerdere rapporten van de 
SER opgenomen en was niet nieuw. De vele be
denkingen, die nadien op staatsrechtelijke 
gronden zijn geuit, dat een dergelijke overeen-

i t  I

Koningin Juliana a.s. maandag jarig

19 mei 1973
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Onze jaariy kse algemene vergadering zal dit jaar 
in het teken staan van de besluitvorming inzake 
de Christen-democratische samenwerking.
Wij hebben daarvoor als bestuur aan de 
kiesverenigingen een notitie gezondesi. Voorts 
kennen wij de nota van de Contactraad, die als 
basis voor de besluitvorming zal dienen en waarin 
de contouren van de nieuwe Christen-demo
cratische partij worden aangegeven.
Door een daartoe door de besturen van de drie 
partijen ingestelde stuurgroep wordt gewerkt aan 
een gemeenschappelijke resolutie, waarin de na 
19 mei te volgen weg wordt aangegeven.
Voor 19 mei hoopt het bestuur nog een aantal 
vergaderingen te bezoeken om over de nota van 
de Contactraad te spreken.
De vraag, die wij elkaar hebben te stellen, is die 
van: „Waar gaat het 19 mei om ?’

ANTWOORD

Het antwoord valt in drie delen uiteen:

1. Het gaat voor de Christelijk Historische Unie 
om een bezinning over de plaats en de taak, 
die wij hadden en over de vraag of wij bereid 
zijn om een stap te zetten naar een nieuwe 
partij, waarin wij met nieuwe moed, visie en 
inspiratie met andere gelijkgerichten willen 
bouwen aan deze partij en daardoor aan onze 
samenleving.

2. Zeer in het bijzonder zullen wij met elkaar het 
eens moeten worden over de wijze waarop wij

de opdracht, die uit de Bijbel tot ons komt, in 
ons politiek programma en onze opstelling tot 
gelding willen laten komen.
In de nota van de Contactraad worden een 
aantal lijnen aangegeven voor de aanpak van 
de immense probleemvelden, die voor ons lig
gen. Kunnen wij dit waar maken? We zullen er 
in elk geval ernst mee moeten maken. Immers, 
als we werkelijk de relatie tussen de Bijbel en 
de politiek leggen, dan kunnen we met minder 
niet toe.

3. Wij moeten ons er niet te goed voor voelen om 
ook aan het grondvlak van onze organisatie de 
nodige aandacht te besteden. Herinnert U zich 
nog de tijd, dat de C.H.U. zich aftijdig hield 
van samengaan met anderen mede omdat wij 
bang waren door anderen overspoeld te wor
den? Juist de C.H.U. zal moeten zorgen, dat 
ons licht niet onder de korenmaat komt te 
staan.

Zo gaan we 19 mei tegemoet. Ik vraag iedereen te 
beseffen dat het echter dan pas beginti Ik hoop 
dat ik die dag erg veel leden van de C.H.U. mag 
begroeten. Het is zo ontzettend belangrijk, dat 
juist die dag een massale manifestatie wordt van 
onze eensgezindheid, vaij onze kracht en van on
ze mogelijkheden.
Laat daarom niemand Uwer denken dat die dag 
wel doorgaat zonder Uw aanwezigheid.
Ik verwacht U in Apeldooml

Verschuer.
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.em>ig ' Kom op aan tafel'
komst de invloed van het parlement zou be
perken, waarbij met name de vakbeweging ver
wijten werden gemaakt, gingen voorbij aati het 
feit, dat het hier een eensgezinde opvatting van 
het bedrijfsleven betrof.
Het uitkomen van dit belangrijke SER-rapport 
ging in de tijd echter volkomen samen met het op 
dezelfde dag uitkomen van de Nota 
Arbeidsvoorwaardenbeleid van de drie werk- 
nemersvakcentrales, zodat het vier dagen later 
plaatsvindende voortgezette overleg op derde 
Pinksterdag tussen Regering en Stichting van 
den Arbeid de sterke invloed onderging niet van 
het gewichtige SER-advies, maar van de Nota van 
de vakbewegingen, waar tal van eisen en wensen 
in voorkwamen gericht tegen de. Regering en 
waarvan men afhankelijk stelde de bereidheid te 
komen tot een matigingsakkoord voor 1973, Voor 
1972 was nu duidelijk een ombuiging van de 
nominale loon-en prijsontH'ikkeling niet meer 
mogelijk, maar dit was bepaald niet de algemene 
opvatting in politieke kringen. Terwijl het be
drijfsleven unaniem bleef in het afwijzen van 
loon- en prijsmaatregelen, maakte DS’70 er een 
breekpunt van in de samenwerking van het vijf- 
partijenkabinet. Drees, de Brauw, van 
Veenendaal en en Stuyvenberg zetten hun 
landingsgestel uit en gingen aan de grond. Zij 
wilden een loon-en prijsmaatregel en anders 
moest het met hen maar afgelopen zijn. Nu we 
bijna een paar jaar later zijn, weten we inmiddels, 
dat het geen perfecte landing was, maar veeleer- 
der een buiklanding met veel averij, niet alleen 
voor DS’70, maar voor het gehele politieke 
klimaat.
De nullijngedachte, nog gelanceerd door het vol
tallige kabinet, voorgelegd aan het bedrijfsleven 
werd het uitgangspunt voor de technische be- 
sprekeningen in de deskundigencommissie van 
het Stichting van den Arbeid onder de bekwame 
leiding van Drs. Bavinck (die overigens bijna door 
de Rode Jeugd uit Eindhoven werd opgeblazen). 
Terwijl de politici zich het hoofd braken over de 
loon-en prijspolitiek en wel of niet tot stand- 
komen van een sociaal contract vóór of na het 
nemen van politieke beleidsbeslissingen, werd de 
basis gelegd voor het Centraal Akkoord waarover 
op een Donderdagavond in October volledig 
overeenstemming werd bereikt. De tekst moest 
alleen nog worden voorgeleid op de daarop
volgende Vrijdag aan de hoogste beleidsorganen 
bij werkgevers en werknemers om op de daarop
volgende Zaterdag plechtig te worden bekrach
tigd ten overstaan van de Regering, die geen par
tij was op grond van de staatsrechtelijke bezwa
ren, maar wel de rol van „gedoger” zou vervullen 
gepaard gaande met het doen van een aantal 
concessies ten opzichte van de voorstellen vervat 
in de Miljoenennota 1973.

Maar Groenevelt gooide roeit in het eten. Niet de 
„stap voor stap”  strategie maar de harde lijn 
zonder te stappen in compromissen werd door 
hem en zijn aanhagers gehuldigd. Hoewei de 
meerderheid van het N W  akkoord wenste te 
gaan met het centraal Akkoord, Groenewelt 
wenste zelfs geen „gedogen”  en Terheide nam op 
staande voet ontslag als voorzitter van het NVV.

CENTRAAL AKKOORD WERKTE

Pas op 6 December werd het Centraal Akkoord, 
nadat de Regering belangrijk concessies had 
gedaan in meerdere besprekingen en bovendien 
ook nog een Prijscalculatie beschikking had 
uitgevaardigd onder protest van de werkgevers, 
gesloten. Maar het was een Centraal Akkoord 
met een barst. Hoe zouden in de onderhandelin- 
gen de Industriebonden zich opstellen? Boven
dien door de forse stijging van de sociale premies 
kwam de nullijn niet te liggen bij een 
loonsomstijging van 9% maar bij 12%. Een kleine 
reele verbetering van ruim één procent vervat in 
het akkoord betekende een loonsomstijging van 
ruim 13%. De verwachte prijsstijging van 5,75% 
zou mede door de hoge overloop uit 1972 bijna 
8% bedragen. Cijfermatig had het Centraal Ak
koord ook weinig te betekenen, maar de basis was 
gelegd voor herstel en verbetering van het sociaal 
overleg.
Nimmer in het overleg rond het Centraal 
Akkoord, in welk stadium dan ook, is gesproken, 
laat staan onderhandeld, over een uniforme toe
passing van de 3‘/2% initiële contractloon- 
verbetering (centen i.p.v.procenten) of over een 
maximering van de prijscompensatie, die met een 
drempel van 0,75% voor niet te compenseren ver
hoging van BTW-stijging ziekenfondspremie, 
persentueel zou plaatsvinden, als regel na 6 
maanden na de ingang van de CAO en na 12 
maanden (maar dan zonder deze drempel.
Vrij snel kwam op basis van het Centraal Ak
koord de Bouw-CAO tot stand met Prof. Albeda 
als voorzitter van onderhandelende partijen. De 
twee bovengenoemde punten vormen daarbij 
geen punt van discussie. Ook enkele andere 
CAO’s kwamen snel over de brug.

Ondanks de betrekkelijke betekenis van het C A . 
en de duidelijke barst in een gedeelte van de ach
terban, kon de in het C A . voorziene begelei
dingscommissie van de Stichting van den Arbeid 
aan het werk gaan. Twee werkgroepen, één voor 
lonen en één voor prijzen, werden gevormd. Tot 
op vandaag heeft de commissie nog nooit aan 
CAO-partyen een nadere intepretatie van het 
Centraal Akkoord hoeven te geven. De behoefte

was er wel. Maar men gaf er kennelijk de voor
keur aan de zaak uit te vechten. Dat sommige 
deskundigen in de Stichting van den Arbeid zich 
genomen voelen, ook aan werknemerskant, valt te 
begrijpen. De bemiddelende rol van de Stichting 
is in het verleden heilzaam geweest, hij schijnt nu 
verdwenen te zijn.

VERBETERING VAN POSITIE 
LAAGSTBETAALDEN.

Op zichzelf bezien is een verbetering van de po
sitie van de laagstbetaalden een alleszins 
begrijpelijke en ook gerechtvaardigde wens. Ook 
in de tekst van het Centraal Akkoord was met 
enkele zinnen, overigens zonder nadere cijfer
matige uitwerking, hieraan aandacht besteed, ge
dacht was hierbij echter wel aan de wijze van be
steding van de 3'/2% initiële loonsverbetering. 
Zou men wat extra’s doen voor de laagstbetaal
den, dan zou dit uit de 3'/2% betaald moeten 
worden. De prijscompensatie met een drempel 
was percentueel gedacht. Ook in het verleden was 
de prijscompensatie altijd percentueel toegepast 
vanaf het begin van het ontstaan van de prijs- 
indexclausule af in het driejarige Philipscontract 
van 1965.

Anderzijds kan men niet volhouden, dat een niet- 
percentuele prijscompensatie persé in strijd zou 
zijn met het C.A. Men heeft bewust een grote vrij
heid aan partijen willen laten en alleen de be
grenzing willen aangeven van de loonkostenstij
ging-
Een grote rol heeft gespeeld de positie van de 
modale werknemer (werknemer, gehuwd, twee 
kinderen, inkomen beneden de ziekenfondsgrens 
van rond f.21.000.— ). In de Macro-economische 
Verkenning van het Centraal Planbureau, welke 
gelijktijdig met de Miljoenennota verschijnt, 
wordt aan de hand van de te verwachten onL ” ' 
keling van lonen, prijzen, belastingen en premies 
sociale verzekeringen berekend hoe groot de reele 
inkomensverbetering is voor-deze modale werk
nemer. Sedert 1969 beweegt deze zich rond de 
4%, terwijl b.v. de zelfstandigen in het midden-en 
kleinbedrijf in de jaren 1969-1973 onder o f tegen 
de nullijn aanzitten. Nu de verhouding loon- 
inkomens lager betaalden tot die van midden
groepen en hoger betaalden in het centrum van 
de belangstelling is komen te staan en al enkele 
jaren gevraagd wordt om een geïntegreerd 
inkomensbeleid, is het jammer, dat het Centraal 
Planbureau niet wat meer gegevens publiceert 
over andere modale werknemers en zelf
standigen. Op dit moment moeten we het helaas 
doen met de onvoldoende weersproken 
berekeningen van de zijde van de centrale werk
geversorganisaties, die ook in de pagina’s grote 
advertentiecampagne zijn verwerkt. En deze 
berekeningen leren, dat strikte toepassing van de 
percentuele verhoging met 3‘/ 2% en percentuele 
prijsstijgingen conform het C.A. al bij inkomens 
vanaf ƒ . 18.000,—  een reele koopkrachtdaling 
optreedt. De oorzaak ligt bij de sterk gestegen 
sociale premies, waarbij niet alleen de percenta
ges zijn gestegen, maar ook de premiegrenzen. De 
maximumpremiebedragen komend voor reke
ning van de werknemer zijn vaak met ongeveer 20 
% gestegen. Bovendien wordt de' prijsstijging 
nominaal geconpenseerd, maar hiervan gaat naar 
gelang van de hoogte van het inkomen een steeds 
groter deel af aan loon-en inkomstenbelasting en 
voor zover men. beneden de grens van f.24.300,—  
(premiegrens 1973 volksverzekeringen) resp. 
ƒ . 32.500,— (premiegrens WAO, ZW. WW) zich 
bevindt ook een deel aan premies ter grootte van 
globaal 20%.
Het nieuwe schijventarief in de inkomsten
belasting, dat t.o.v. 1972 matiger is i,v,m. het ver
vallen van gemiddeld 4% wiebettax, de toepas
sing voor 80% van de inflatiecorrectie 
uitmakende ongeveer 6% tariefverlaging en het 
buiten de heffing laten van de kinderbijslag, 
betekent toch altijd nog, dat voor een gehuwde 
loontrekkende met twee kinderen men 31% gaat 
betalen van het inkomen boven ongeveer 
f.l 8.400,—  39% boven de f.25.000,— , 49% (!) 
boven de f,33.000,—  en 58% boven de f.45.000,— 
(II).

Boven d e / .  60iM)0,- begint de schijf van 63%. 
Hef is duidelijk, dat de inkomensgroep van 
ƒ . 184)00,- t o t / .  334)00,- mede door de extra 
stijging van de sociale premies al een soli
dariteitsbijdrage brengt buiten elke CAO om, 
terwijl de ruimte voor een solidariteitsbijdrage 
voor de inkomens t o t / .  454)00,- ook vrijwel nihil 
is door de herverdeling via het belastingbiljet.

NIET ALLEEN PRIJSCOMPENSATIE

Ook wijst het algemene prijsindexcijfer voor de 
consumptie van alle bevolkingsgroepen dat de 
stijging daarvan hoger is, dan het prijsindexcijfer 
voor werknemersgezinnen beneden de zieken
fondsgrens. De oorzaak is duidelijk. Niet omdai 
de prijsstijging van de Mercedes groter zou zijn 
dan die van de Volkswagen, maar omdat de 
middengroepen meer gebruik maken van 
diensten, betaald voortgezet en hoger onder- 
wijs,sterker gestegen medische diensten berekend 
volgens particuliere tarieven en overheids
diensten (telefoon, vervoer etc.) met sterk 
stijgende tarieven. Een prijsindexcijfer voor de 
middengroepen kennen we helaas niet, maar de 
aanwijzingen zijn duidelijk. Tussen d e / .  184)00,-

e n /.  454)00,- heeft men wei degelijk zijn deel aan 
de sterke prijsstijgingen te verwerken.

Het is dan ook begrijpelijk, dat de eisen van de 
industriebonden voor een uniforme loons
verhoging en een maximum in de prijs
compensatie van f.250,—  per procent prijsstijging 
(waarom heeft men toch die ongelukkige 
f.25.000,—  grens gekozen) niet alleen grote bijval 
kregen van de grote groepen werknemers 
beneden de ziekenfondsgrens, die forse prijs
stijgingen ervaren naast sterke stijgingen van 
premies sociale verzekeringen, maar ook van de 
beambten en het personeel, waarvan het grootste 
deel, de academici zich beneden de f.45.000,—  
grens bevinden. Met name speelt bij die 
inkomensgroepen ook een rol, dat men als regel 
niet in gesubsidieerde woningen kan wonen. 
Een meer verfijnde inkomensverbetering in 
normale zin, rekening houdend met de ver
schillende factoren, is dan ook alle overweging 
waard. Het zal er op korte termijn aan de hand 
van studiemateriaal nu van moeten komen willen 
we in 1974 geen herhaling krijgen van een nieuwe 
strijd, nu geen strijd tussen klassen, maar in de 
klas tussen de verschillende groepen.
Na 1945 is er vaker sprake geweest van verfijnde 
prijscompensatie met een uniform nominaal 
karakter. Herinnerd moge worden aan de vele 
huurcompensaties duurtetoeslagen (soms door de 
verhoging van de kinderbijslag vanaf het derde 
kind) etc. Een minimum in de prijscompensatie 
voor de lager betaalden met het oog op het 
constant houden van de koopkracht voor de 
eerste levensbehoeften is een goed sociaal beleid. 
Maar dit kan niet alleen tenkoste gaan van de 
naasthogere groepen.

De industriebonden beoogden meer dan alleen 
.P«jvo.v(ens. -.-betering voor de laagstbetaalden, zij 

..-uogden een sterke nivellering tegen de achter
grond van een maatschappijkritische visie.

Na 1945 is een zekere- nivellering opgetreden, 
maar de praktijk heeft ook geleerd, dat dit zijn 
natuurlijke grenzen vindt, daar waar de 
werkelijke prestatie een hogere beloning vergt. 
Dit neemt niet weg, dat ondanks de ofrse in
dustrialisatie de gemiddelde Nederlander nog 
steeds de vakbekwame industrie-arbeider en am
bachtsman onderwaardeert en de lagere admini
stratieve werknemer en leidinggevende 
functieonaris overwaardeert.
Volgens de richtlijnen van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken start een pas afgestudeerde 
academicus met de rang van Referendaris II met 
vier periodieken, overeenkomende met een be
drijfslevensalaris van f.30.000,—  tot f.32.000,— 
Dit is l ‘/2 maal het loon van een vakbekwame 
werknemer in de industrie zonder uitloop
mogelijkheden, terwijl de academicus kan uit
lopen tot f.60.000,—  Een heroriëntatie van dit 
salarisbeleid is gezond en ook sociaal gebonden. 
De overheid als grootste werkgever doet er goed 
aan zich af te vragen of het juist is bij het 
trendbeleid de bruto-loonontwikkeling van het 
bedrijfsleven te volgen, terwijl sedert 1969 een 
sterke premiestijging sociale verzekering voor de 
bedrijfslevenwerknemer is opgetreden, die de 
kleine verhoging van het pensioenbijdrage- 
verhaal, waarover zoveel te doen is geweest, 
overtreft.
Daar de overheid meer middengroepers en top
functionarissen kent dan het bedrijfsleven en 
overigens een unieke welvaartsvaste pesioenrege- 
ling kent, vindt hier inderdaad een overcom
pensatie plaats, die in het bedrijfsleven doorwerkt 
en onnodig beslag legt op de ruimfe om voor de 
laagstbetaalden wat te doen,

In de week voor Pasen is, door enerzijds het 
steeds meer onhoudbaar worden van de stakings- 
situatie, die ook leidde tot verharding van 
standpunten aan werkgeverskant en oude

liberale sentimenten wakker riep, waarop Wiegel 
tijdens het VVD-congres onverstandig inhaakte 
en er nog een schep bovenop deed, anderzijds 
door de oproep van onze Uniegenoot Drs. de 
Pous, als voorzitter van de SER, een bestand 
afgekondigd.Men is weer om de tafel gaan zitten 
en hopelijk lukt het voor 1 Mei tot overeenstem
ming te komen.
Terwijl dit geschreven wordt is overeenstemming 
in de zuivelindustrie nabij op een prijs
compensatie, die tot ƒ  30.000,—  volledig percen
tueel is, tot ƒ  40.000,—  v a n a f/ 30,000,—  voor de 
helft plaatsvindt en boven de ƒ  40,000,—  slechts 
voor een kwart. Deze uitwerking is anders dan die 
van bemiddelaar Prof. Goudzwaard, die een stij
gende solidariteitsdrempel van 0,75% (volgens 
C.A.) tot 1,75% bij ƒ  50.000,—  wilde inbouwen in 
de prijscompensatie naast een gemengde initiële 
verhoging.
Het verlaten van de Stichting van den Arbeid en 
de SER door NVV en NKV, omdat men stelde, 
dat de centrale werkgeversorganisaties zich 
rechtstreeks inlieten met de onderhandelingen, is 
terecht door het CNV niet gevolgd. Juist door 
overleg zal men kunnen komen en moeten komen 
tot een snellere aanpak van een inkomensbeleid, 
dat evenwichtig is, rekening houdt met 
rechtmatige belangen van middengroepen van 
werknemers en zelfstandigen, verbetering moge
lijk maakt van de positie van de laagstbetaalden 
en tevens ingebed kan worden in een effectief 
anti-inflatiebeleid. De waarschuwingen o.a, van 
de Organisatie voor Europese Economische 
Samenwerking mogen niet langer in de wind 
worden geslagen. Vanzelfsprekend past hierbij 
een terughoudend budgetair beleid van de 
Overheid en een beperking van de toename van 
de belasting-en premiedruk. De realisatie van de 
Rijksbegroting 1972 en de uitvoering van de 
begroting 1973 vormen hiertoe inmiddels een 
goede start. Van 1971 af heeft het Kabinet Bies
heuvel, dat niet alles tegelijk ineens kon, een forse 
gezondmaking van de over heidsfinancien 
gerealiseerd. Ongedekte gaten in de financiering, 
die het bedrijfsleven verrassen met belasting
verhogingen, die het besteedbaar inkomen en de 
ruimte voor investeringen, beperken, zijn er niet, 
integendeel de Minister van financiën heeft het 
prettige bericht verspreid, dat het structuele be
grotingstekort lager uitvalt dan was geraamd bij 
een toch al voorzichtig begroti gsbeeld.
In het najaar van 1970 heeft het Convet van 
Christelijke-Sociale Organisaties, waarin samen
werken het Ned. Christelijk Werkgeversverbond, 
het Christelijk Nationaal Vakverbond, het Ned. 
Chr. Ondernemersverbond in het midden-en 
kleinbedrijf en de Christelijke Boeren- en Tuin- 
dersbond een studieconferentie gehouden over de 
inkomensverdeling bezien vanuit het evange
lische uitgangspunt. De conclusie was, dat de 
bestaande verschillen verkleind moeten worden. 
Ook het beleidsprogram van de CHU, dat de ver
kiezingen 1971 een belangrijke rol speelde, 
erkent deze noodzaak.

Het komt er nu op aan, dat de al in gang zijnde 
studie bij de SER hierover versneld wordt. Liefst 
al in de loop van de zomer, zal tenminste een 
interim-rapport op tafel moeten liggen.
De industriebonden hebben enkele weken 
geleden een actie opgezet onder het motto „Kom 
op” om gelden in te zamelen bij sympathisanten 
ter versterking van de middelen om de sociale 
strijd voort te kunnen zetten 
Het zal bij brede groepen instemming vinden, 
indien thans deze leuze wordt aan^vuld tot 
„Kom op aan tafel”  Dan kunnen cijfers, 
argumenten en uitgangspunten worden uitge
wisseld. Dan kan de basis gevonden worden voor 
een vermindering van de nominale loon-en 
prijsinflatie, die eerste hulp betekent aan de lager 
betaalden, maar ook voor een heroriëntatie van 
de inkomensverdeling.
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Open brief aan de drie grootste 
confessionele partijen in Nederland

Aan alle kiezers en speciaal aan aUe leden van csd 
met name aan de landelijke besturen en kamer
fracties cn:> van de ARP, de CHU en de KVP moge 
ik bij deze de volgende overwegingen voorleggen. 
Men moge het goed vinden, dat ik als christen 
aan mijn mede-christenen in deze partijen een 
advies geef. Hoewel ongevraagd advies zelden 
welkom is, zullen christenen van elkaar toch wil
len veronderstellen, dat de één spreekt uit eerlijke 
bezorgdheid en uit positief meedenken met de 
ander, en de énder bereid is om eerlijk te 
luisteren en te overwegen of er iets goeds In zit.

NIET EENS

1. Het is een feit, dat christenen op politiek 
terrein het niet altijd met elkaar eens zijn. Zo 
is er al dadelijk het wel o f niet stemmen op een 
confessionele partij. Een deel stemt op een 
christelijke-, een ander deel stemt op een 
algemene partij. Aan beide kanten geschiedt 
dat uit oppervlakkigheid ó f ook wel bewust. 
En zij die welbewust voor het één of het ander 
kiezen, zullen in de regel toch erkennen, dat er 
schaduwkanten aan hun keuze verbonden 
zijn. Zij, die op een christelijke partij stem
men, zijn ervan overtuigd, dat in de gegeven 
omstandigheden het meer voor dan tegen 
heeft om dat te doen. Zij, die bijvoorbeeld op 
de VVD o f de PvdA stemmen, zijn daarmee 
als christenen ook nooit helemaal gelukkig, al 
vinden zij dat in de gegeven omstandigheden 
toch het beste. De meeste kerken hebben het 
van hun leden aanvaard, dat sommigen kiezen 
voor een confessionele partij, anderen voor een 
algemene partij. Het verschil in inzicht be
hoeft inderdaad niet dramatisch te zijn, omdat 
elks keuze kan voortvloeien uit subtiele over
wegingen, principieel en practisch. Ik zal mij 
nu verder oriënteren op hen, die kozen voor 
een confessioneel bepaalde partij.

NIET DUIDELIJK

2. Het is eveneens een feit, dat zij die kiezen voor 
een confessioneel bepaalde partij, het op som
mige punten niet met elkaar eens zijn. De ge
meenschappelijke C van Christelijk is wel een 
gemeenschappelijk uitgangspunt, maar is in 
de toepassing blijkbaar niet zo duidelijk of 
dwingend, dat op tal van politieke vragen één 
gemeenschappelijk antwoord wordt gegeven. 
De verschillen zijn blijkbaar zo groot, dat 
sinds jaar en dag er meerdere confessionele 
partijen bestaan. Ook dat moet men naar mijn 
inzicht niet dramatiseren. Het is betrekkelijk 
normaal, dat ook christenen die kozen voor 
een confessionele partij, op tal van uiterst 
ingewikkelde zakelijke technische en tegelijk 
vaak principiële vragen niet tot één zelfde visie 
zijn gekomen. Zoals bekend, bestaat er ook in 
de regel binnen een zelfde confessionele partij 
op bepaalde punten geen eensgezindheid. Ook 
dat hoeft geen schande te zijn.

MEER HISTORISCH

Een feit is eveneens, dat de drie grote 
confessionele partijen al sinds jaren het besef 
hebben gekregen, dat, wat hen officieel van el
kander scheidt, meer historisch dan princi
pieel bepaald is. De drie genoemde partijen 
hebben respectievelijk een bepaalde achter
grond in de Hervormde Kerk, in de Gerefor
meerde Kerken en in de Rooms Katholieke 
Kerk, maar het wordt steeds minder duidelijk, 
dat het belijden dier Kerken tot verschillende, 
partijpolitieke programmapunten moet lei
den. Daarom ontstond het verlangen om te 
komen tot één gezamenlijke Christelijk 
Democratische Unie, en wordt aan de samen
voeging van de drie tot één al jaren gewerkt. 
Toch wil die eenwording maar niet lukken. En 
juist in onze verwijdering tussen enerzijds de 
CHU en anderzijds de ARP en KVP. Is het 
dan toch irreëel om te veronderstellen, dat 
christenen het op politiek terrein zo eens met 
elkaar zijn, dat zij samen één grote partij 
kunnen vormen?

NIET REEEL

4. Inderdaad is het niet reëel. Wel zijn oude ge
schilpunten verbleekt. Hoe men bijvoorbeeld 
denkt over artikel 36 van de Ned. Geloofsbelij
denis, is van weinig belang bij het voeren van 
practisehe politiek in ons tegenwoordige Ne
derland. Maar nieuwe geschilpunten zijn 
opgekomen. In ons land —  zoals in vele 
andere landen —  wordt de feitelijke politiek 
hoofdzakelijk bepaald door een meer 
liberalistisch —  o f meer socialistisch denken. 
Kunnen de confessionele partijen het zich ver
oorloven in dit geschil niet te kiezen? Kunnen 
zij het zich permitteren om de geschilpunten 
op dit punt tussen hun eigen kiezers, hun 
eigen bestuurders en hun eigen fractieleden te 
verbloemen? Wordt het niet de hoogste tijd, 
dat zij zonder schaamte heel nuchter en reëel 
erkennen, dat op dit punt verschillend wordt 
gedacht tussen de drie partijen en vooral in elk

van prof. dr. P.J. Roscam Abbing

a. Velen zeggen, dat zij nu juist christelijk zijn in 
het verwerpen van uitersten, in dit geval van 
liberalistisch —  o f socialistisch denken. Zij 
stellen namelijk, dat die uitersten voortkomen 
uit een individualistisch- of collectivistisch 
denken.
Als dat waar zou zijn, hebben zij gelijk. Maar 
is het waar? Treft men liberalen door te zeg
gen, dat zij individualisten zijn, en treft men 
socialisten door te zeggen, dat zij collectivisten 
zijn? Naar ik meen, maakt men het zich dan 
veel en veel te eenvoudig. Bovendien, zelfs al 
zou er een kern van waarheid in zitten, dan 
nog wil het niet zeggen, dat men als christen 
bij voorbaat precies in het midden moet zitten. 
In feite zal men toch practisehe beslisingen 
moeten nemen, waarmee men dichter bij ó f de 
liberalen ó f de socialisten komt te staan.

b. Anderen zeggen, dat christenen nu juist niet 
kunnen kiezen voor één bepaalde bevolkings
groep, bijvoorbeeld de groep van werkgevers 
of de groep van werknemers, omdat zij er, net 
als de Gemeente van Jezus Christus voor bei
den zijn, en het nationaal belang voor ogen 
hebben. Maar garandeert het christen-zijn 
heus, dat men niet hoeft te kiezen?
Een feit is, dat de christelijke werkgeversorga
nisaties en de christelijke werknemersorgani
saties vaak fel tegenover elkander staan. Het 
CNV staat practisch dichterbij het NVV dan 
bij de christelijke werkgeversorganisatie 
(waarin protestanten en rooms-katholieken nu 
geheel samengaan). Bovendien mag men niet 
doen alsof liberalen en socialisten niet het na
tionaal belang voor ogen hebben en alleen 
maar een groepsbelang vertegenwoordigen.

c. Weer anderen zeggen, dat juist christenen zich 
niet laten dicteren, dat het verschil tussen li
beralistisch en socialistisch denken alles be
heersend zou zijn, omdat zij ontdekten, dat er 
andere, nog belangrijker tegenstellingen zijn. 
Die tegenstellingen zouden dan alles te maken 
kunnen hebben met het wel o f niet ijveren 
voor christelijk onderwijs o f voor andere za
ken, waarmee het Evangelie direct organisa
torisch verbonden kan zijn. Als dat waar is, 
maakt dat het bestaan van confessionele par
tijen noodzakelijk of wenselijk. Maar zelfs dan 
nog blijft de vraag of men dan mag doen alsof 
het verschil tussen liberalistisch en socialis
tisch denken niet ook belangrijk is en men 
daarin niet hoeft te kiezen.

FATAAL

5. Naar ik —  met velen —  meen, is het ronduit 
irreëel en zelfs fataal om te ontkennen, dat 
men zich nu eenmaal moet oriënteren in de 
richting van meer liberalistisch denken of 
meer socialistisch denken. Wie die keuze- 
noodzaak ontkent, bewerkt een grote ondui
delijkheid. Die onduidelijkheid is er intern, in 
zoverre kiezers niet weten in welke richting zij 
nu gestemd hebben, en besturen niet wéten of 
de candidaat-stellingen overeenkomstig de 
wens van de kiezers is. De onduidelijkheid is 
er ook extern, omdat andere politieke partijen 
onvoldoende weten wat zij aan de confessione
le partijen hebben. Het totale resultaat is een 
soort verlamming, die duidelijk aan de dag 
treedt bij het momentele zoeken naar een 
nieuwe regering. Het is bovendien mijn vaste 
overtuiging dat deze onduidelijkheid aan de 
confessionele partijen tal van stemmen kost. 
Velen willen niet meer stemmen op een zo on
duidelijk zich opstellende partij.

6. Naar ik meen, is het nu de hoogste tijd om een 
hergroepering van de partijen te bewerken. De 
drie partijen kunnen het best worden tot twee 
partijen, beide confessioneel, maar de één 
meer „rechts” , de ander meer „links”. Als een 
dergelijke hergroepering zich voltrokken 
heeft, zullen beide groepen intern veel gemak
kelijker, veel helderder, zich kunnen opstellen 
en practisehe politiek kunnen voeren. Het lijkt 
me onvoldoende om te zeggen, dat in feite de 
CHU al rechts staat en de ARP en vooral de 
KVP meer links staan. In feite hebben alle 
drie partijen rechter en linker vleugels. Dit is 
onlangs al duidelijk gebleken toen enerzijds 
een brief werd geschreven door leden van alle 
drie partijen, die er bij de politieke partijen op 
aandrongen om formateur Burger te helpen te 
slagen, terwijl daarna een tweede brief kwam, 
met ondertekenaars uit drie partijen, die er op 
aandrong om niet door de kniëen te gaan voor 
de heer Burger. Beide groepen briefschrijvers 
zouden het eens moeten zijn met mijn voorstel 
om te komen tot twee christelijke partijen, die 
over en weer weten wat zij aan elkaar hebben. 
De kiezers kunnen dan uitmaken welke van 
beide partijen de grootste zal worden.

RECHT DOEN

7. De door mij beoogde reductie van drie partijen 
tot twee partijen kan wel degelijk recht blijven

doen aan eventuele waarheidsmomenten in 
wat onder 4. genoemde drie groepen zeggen.

a. Als men meent, dat liberalen en socialisten te 
extreme standpunten innemen, dan kan men 
daarop vanuit eigen confessionele christelijke 
partij critiek houden. Als de ene partij zich 
meer rechts oriënteert, mag men critiek hou
den op de liberale partij, en als de andere par
tij zich meer links opstelt, raag men correcties 
willen aanbrengen op het partij-programma 
van de socialisten.
Eigen identiteit kan men geheel bewaren.

b. Als men meent, dat liberalen en socialisten te 
zeer belangen van eenzijdige bevolkings
groepen vertegenwoordigen, behoeft men niet 
zondermeer met hen mee te doen. Misschien 
dat christenen meer behoefte hebben aan het 
accentueren van het harmonie-denken in
plaats van het conflict-denken, al zal men wel 
zo reëel zijn om te erkennen, dat men het con
flict-denken en het feitelijke conflict nooit bij 
voorbaat geheel kan uitsluiten.

c. Beide confessionele partijen kunnen samen 
een verband vormen, dat het mogelijk maakt 
om als eenheid op te treden in geheel andere 
tegenstellingen, waarbij het Evangelie meer 
direct en duidelijk in het geding zou zijn. De 
door ons voorgestelde tweedeling forceert dus 
niemand en laat ruimte aan elk specifiek stre
ven van confessionele politici.

NIET ONOVERKOMELIJK

8. Zijn er practisehe psychologische bezwaren 
aan te voeren? Is er reden om bang te zijn, dat 
vele kiezers, die sinds jaar en dag uit traditie 
stemmen op één van de bekende drie confessi
onele partijen, na een hergroepering het niet 
meer zien en afhaken?
Ik geloof dat niet, maar zelfs dat bezwaar be
hoeft niet onoverkomelijk te zijn. Men zou bij
voorbeeld als overgang van de drie partijen zes 
subpartijen kunnen maken, doordat elke par
tij eigen twee vleugels organiseert. Wie op 
CHU stemt, kan dan stemmen op de A vleugel 
o f op de B vleugel van die partij.
In de ARP moet het dan mogelijk worden, dat 
men stemt bijvoorbeeld op de hr. Biesheuvel o f 
op de hr. Boersma. De drie A-vleugels kunnen 
dan onderling samenwerken en de drie B- 
vleugels ook. Op de duur kan men dan van de 
drie A-vleugels één partij maken en van de 
drie B-vleugels ook.

VANZELFSPREKEND

9. Het is vanzelfsprekend dat, als deze herforma- 
tie plaats vindt, de ene partij liever zal saraen- 
werken met de VVD, en de andere met de 
PvdA. Men heeft dan veel ergernis bij de niet- 
confessionele partijen weggenomen. Er kun
nen weer regeringen gevormd worden en er 
kan weer geregeerd worden. En wie stemt, 
weet wat hij doet en wat het gevolg er van zal 
zijn.

WINST

10 Tenslotte wijs ik er nog op, dat naar mijn 
overtuiging de confessionele partijen, op deze 
wijze geherstructureerd, stemmenwinst mogen 
verwachten, althans minder stemmenverlies 
hoeven te vrezen. Zoals de drie partijen nu 
voortleven en zich moeten opstellen, heeft 
haast niemand daar vrede mee.
Het forceren van een eenheid tussen de drie is 
onmogelijk en zal de onduidelijkheid alleen 
maar vergroten, en zal maken dat nog meer 
stemmers zich afwenden. (Wel is het een feit, 
dat zij die traditioneel stemmen op één van 
deze drie partijen, zich voortaan moeten af
vragen o f zij willen, dat hun partij meer naar 
rechts o f naar links kijkt. De noodzaak om 
daarover zelf na te denken kan gevolgen heb
ben. Maar ik kan me niet indenken, dat de 
partijleidingen het niet aandurven om hun 
kiezers aan te spreken op hun mondigheid, 
opdat zij inderdaad ook hierin welbewust 
kiezen.)

Wat ik schreef, maakt geen aanspraak op origi
naliteit, wel op actualiteit en urgentie. Dat alleen 
ik onderteken, wil niet zeggen, dat niet ook ande
ren graag zouden willen mede-ondertekenen. Het 
gaat niet om wie ondertekent, ook niet om de 
vraag of ik privé in de b u iig e  sitnaüe tenslotte 
wel of niet confessioneel stem, wel of niet libera
listisch of socialistisch Mes.
Het gaat uitsluitend om de inbond van het ge
schrevene. Die inbond is van belang, niet meer 
voor de oplossing van het probleem van de huidi
ge regeringsformatie, wel voor de naaste en verre 
toekomst.
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In memoriam  

Egbert van den Poll
Schreef ik enkele weken geleden enige 
woorden ter nagedachtenis aan Zwier 
Groothuismink, thans rust op mij de 
droevige taak om stil te staan bij het 
plotseling heengaan van Egbert van den 
Poll.
De klemtoon ligt deze keer wel heel sterk 
bij het woordje stil, wanneer je na enkele 
dagen al weer voorgoed afscheid moet ne
men van een aktief lid van dezelfde kies
vereniging?
Op de begrafenis van Groothuismink 
spraken wij nog met elkaar. Enkele dagen 
later overkwam Van den Poll een dodelijk 
ongeluk. Op de leeftijd van 48 jaar werd 
hij weggerukt van zijn vrouw en kinderen, 
die hem naar de mens gesproken nog niet 
missen konden. Verbijsterd vraag je je af 
waarom toch en hoe moet dat nu verder 
met dat gezin?
Verslagen stonden wij met de Harden- 
bergse Unievrienden rond de baar. Hoe 
moet het nu straks, want de Statenkring 
Ommen en de centrale kiesvereniging 
Hardenberg zitten eensklaps zonder 
voorzitter. Mensen, die zo intens de gaven 
van hoofd en hart in dienst van de ge
meenschap stellen als Van den Poll deed, 
worden zeldzaam. Taai kon hij zijn eigen 
standpunt blijven vasthouden en hij kon 
niet zwijgen, vooral wanneer ér onrecht 
werd bedreven. Maar daardoor dwong hij 
juist respect af bij velen, ook wanneer 
men het niet met hem eens was. Hij zette 
zich geheel in voor de taken, waarvoor hij 
geroepen werd, omdat hij dit zag als een 
opdracht. Vele ftmkties bekleedde hij op 
het terrein van de kerk, de landbouw en 
de politiek.

Wat zal men in Hardenberg en wijde 
omgeving Van den Poll missen! Veel dank 
zijn wij hem verschuldigd. Bovenal den
ken wij aan zijn vrouw en kinderen, om
dat naast het grote verdriet voortaan ook 
nog de volle verantwoordelijkheid op hun 
schouders rust van het landbouwbedrijf, 
dat voortgezet moet worden.
Met een brok in de keel zongen wij tijdens 
de rouwdienst: „O, mijn ziel wat buigt g’u 
neder, waartoe zijt G ’in mij ontrust?” 
Maar even verder spreekt deze psalm ook 
over Gods goedheid, die de druk eens ver
wisselen zal in geluk.
Daarom zeggen wij met de psalmdichter 
tot de familie en vrienden; hoop op God, 
sla ’t oog naar boven!

H. Wisselint
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Naar één Christen-
Het Uniebestuur, het bestuur van de CHU, heeft aan het begin van de maand april 
een reactie ontvangen van een aantal Unieleden op de nota „Op weg naar een ver
antwoordelijke maatschappij” van de contactraad van KVP, ARP en CHU en op 
de notitie van het Uniebestuur, welke de nota begeleidt. De nota van de contact
raad en de notitie van het Uniebestuur komen aan de orde op de algemene verga
dering van de CHU, welke op zaterdag 19 mei te Apeldoorn gehouden wordt.
De reactie van de Unieleden, een aantal theologen en anderen, bestond uit twee 
delen: een bijdrage met de titel „Naar één christen-democratische partij” en een 
begeleidende brief aan het Uniebestuur.
De redactie van „de Nederlander” publiceert beide stukken in dit nummer van het 
christelijk-historisch weekblad. Zij vestigt er de aandacht op, dat de nota van de 
contactraad reeds in een vroeg stadium naar alle leden van de CHU gezonden 
werd. De notitie van het Uniebestuur was te lezen in het leden-contactblad „de 
Nederlander” van vrijdag 20 april jongstleden.

Aan het Bestuur van de 
Christelijk-Historische Unie, 
Wassenaarseweg 7, 
’s-Gravenhage.

De nota „Op weg naar een verantwoorde
lijke maatschappij: „Een politieke strate
gie voor de zeventiger jaren” beoogt naar 
daarin wordt gesteld een „aanzet te geven 
voor een politieke filosofie” .

De nota geeft daarmee nSdrukkelijk en 
zéér duidelijk de bepérktheid van zijn 
opzet aan.
De nota bevat verdienstelijke onderdelen. 
Op een aantal principiële punten kent de 
nota echter een duidelijk tekort.
Van een nota die niet meer beoogt dan 
een „aanzet” te geven, mag ook wellicht 
niet méér worden verwacht.
De nota stelt overigens ook dat zij slechts 
op enkele punten de ideeën toespitst: ,ibij 
wijze van illustratie” .
In de, de nota begeleidende, notitie van 
het bestuur van de C.H.U. wordt zeer te
recht op enkele fundamentele overwegin
gen die moeten gelden bij de vorming van 
een christen-demokratische partij inge
gaan.

Het bestuur van de C.H.U, vestigt daarbij 
de aandacht op belangwekkende tekort
komingen in de nota. Overwegingen, die 
naar de visie van het bestuur van de 
C.H.U. zeer bepaald aandacht verdienen 
bij de besluitvorming op 19 mei a.s.
Een aantal theologen —  leden van de 

, C.H.U. —  hebben zich tezamen met 
enkele andere leden van de C.H.U. op de 
principiële grondslag van een christen- 
demokratische partij in het bijzonder, na
der bezonnen. Dit teneinde in dit kader 
ook hunnerzijds - op dit zo gewichtig mo
ment in de geschiedenis van de Unie — 
een opbouwende bijdrage te leveren.
Zij wensten zich daarbij nadrukkelijk 
zeer positief op te stellen.
Er bestond echter behoefte het principiële 
uitgangspunt van een christen-demokra
tische partij te overdenken. Dit met name 
in het licht van de nota en van de door het 
bestuur van de C.H.U. bijgevoegde notitie.

Op tekorten in de nota moet, juist in het 
belang van een wezenlijke christen-demo- 
kratie, worden gewezen. In dit verband 
zijn enkele opmerkingen vooraf van be
lang.

Het samenbindend element voor de chris
ten-demokratische partij is het beginsel,
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het uitgangspunt. Het is niet de afgeleide: 
„de politieke strategie”. Deze dient juist 
daaraan namelijk te worden getoetst.

Het christelijk geloof is meer dan een im
puls, meer dan een hulpbron, meer dan 
een achtergrond van denken.
Daarom spreken in dit verband woorden 
als basisfilosofie, inspiratiebron of bron 
van vitaminen en moed om te bouwen aan 
nieuwe maatschappelijke verhoudingen 
niet sterk aan.
Zij lijken minder juist gekozen.

Formuleringen als zoëven genoemd doen 
sterk antropocentrisch aan, hoewel ze —  
dat zij hier nadrukkelijk gesteld —  waar
schijnlijk niet zo zijn bedoeld.
Het lijkt evenzeer een tekort van „de 
aanzét” die deze nota beoogt te zijn, dat 
het woord „christelijk” in de kontakt- 
raad-nota op géén énkele plaats voor
komt.

Het zal niet zo zijn, maar de indruk wordt 
gewekt, dat men zijn kracht is gaan zoe
ken in het uitwendig pragmatische en de 
bron daarbij losliet.

Een dergelijke handelwijze, een kramp
achtig pogen zijn kracht in het pragma
tische te zoeken —  dat zal niet zo bedoeld 
zijn —  kan overigens bij de buitenwacht 
niet anders aandoen dan als een soort na- 
aperij van wat andere partijen al gezegd 
en gedaan hebben.

Evenzeer is het een tekort dat de plaats 
van de overheid in de nota niet wordt 
behand eld.

Tot deze en andere opmerkingen geeft de 
nota aanleiding. Hierbij wordt gepoogd 
een positieve en een konstruktieve bijdra
gen te leveren voor de diskussies, die vóór 
en op I9mai a.s. zullen moeten plaatsvin
den.

De bijdrage is getiteld: ,,Naar één
christen-demokratische partij". Ook 
daaruit moge de fundamentele gezind
heid. die met deze bijdrage is bedoeld, 
blijken.

Er is in deze bijdrage gepoogd neer te leg
gen wat erg wezenlijk is voor een christen- 
demokratische partij en wat voor deze 
méér dan een strategie essentieel is.

Deze bijdrage, met dit hierbij behorend 
schrijven, wordt hiermee aan het bestuur 
van de C.H.U. toegezonden met het ver
zoek deze op een naar het oordeel van het 
bestuur adeaquate wijze ter kennis van de 
leden van de C.H.U. te brengen, opdat 
deze de bijdrage „Naar één christen-de
mokratische partij” in hun overwegingen 
zullen kunnen betrekken.

De redactie van de bijdrage berustte bij: 
dr. P.A. Elderenbosch te Amersfoort; ds. 
W.A.B. Hagen te Zwolle; drs. S.K. Meijers 
te Ermelo en mevrouw mr. J.A. van Ruler 
te Utrecht.

Enige bijdrage aan de totstandkoming 
leverden voorts: ds. S. Batenburg te Vrie- 
zeveen;de heer P. Bode te Veenendaal; ds. 
G.J. van den Bogerd te Ridderkerk; drs. 
G. Bos te Terheyde aan Zee; ds. I. 
Enkelaar te Sluipwijk; drs. C. Pieren te 
Ede; drs. J.W. van Ganswijk te Putten; ds. 
J. Geluk te Zwolle; ds. B. de Graaf te 
Harmelen; ds. G. Kaastra te Amerongen; 
de heer G. de Klerk te Woerden; ds. S. 
Kooistra te Rotterdam; dr. RJ.H. 
Kruisinga te Wassenaar; drs. G. van 
Leijenhorst te Gouda en ds. H. Swets te 
Lelystad.

Het valt toe te juichen dat drie politieke partijen 
die christeiijke partijen wilien zijn en gemeen- 
schappeiljke uitgangspunten hebben, zoveei 
mogeiijk samenwerken in de praktische politiek. 
Dit gebeurt dan ook al op allerlei terreinen. Van
uit het christen-zijn kan men tot dezelfde inzich
ten en beslissingen komen. Men is tot grote hoog
te gelijk gerichtJ)eze gelijkgerichtheid, dit den
ken en leven vanuit dezelfde bron, moet, wil men 
niet alleen incidenteel, maar meer blijvend 
samenwerken, eventueel zelfs in één organisato
risch verband, duidelijk zijn en vaststaan. Dét 
moet voorop gaan, opdat van dééruit een 
strategie ontwikkeld kan worden. Het gaat om de 
christelijke visie, en niet om de een of andere ba
sisfilosofie. Dit woord achten wij in dit verband 
trouwens gevaarlijk, omdat het christelijke geloof 
zich onderscheidt van iedere filosofie doordat het 
zijn uitgangspunt vindt in de bijbel.

Tegenwoordig wil men graag dat uit programma
tische gegevens de visie naar voren springt en dat 
uit het handelen blijkt wat de bron is.
Dat is niet genoeg: het woord moet er bij komen, 
wil het handelen duidelijk zijn. De principiële 
woorden, de uitgatigspunten, zijn het in de eerste 
plaats die de christelijke partijen onderscheiden 
van de andere. Déze maken haar van een andere 
signatuur, van andere huize. Van déóruit moet 
gedacht èn gehandeld worden. Hier liggen het sa
menbindend element èn het herkenningspunt. 
Dit wordt bevestigd door het feit dat christenen 
van allerlei huize dit uitgangspunt herkennen om 
van daaruit samen aan het werk te gaan. Hierin 
moet ook de kracht van de CHU blijven liggen. 
Vanuit deze gedachten kan men dan de volgende 
punten naar voren brengen.

1 DE PLAATS VAN DE BIJBEL IN DE 
POLITIEK

Wij willen zonder voorbehoud uitgaan van wat 
hierover staat in art. 1 van het beginselprogram 
van de CHU: Het bijbels getuigenis van Gods be
loften en geboden is van beslissende betekenis 
zowel voor de overheid, als voor mens en maat
schappij. Van daaruit wil zij als democratische 
volkspartij haar kritische bijdrage leveren aan de 
opbouw en versterking van de samenleving. 
Met minder willen wij niet tevreden zijn. 
Tegenwoordig beperkt men het bijbels getuigenis 
graag tot het Evangelie en dat dan ook nog vaak 
aangepast aan moderne inzichten. Wij geloven 
dat het Evangelie zelf verbiedt zich zo te laten 
verminken. Het Woord van God omvat de héle 
bijbel, het O.T. èn het N.T. Het is één geheel, niet 
te scheiden, één lijn van Gods heilshandelen. 
Voor het politieke handelen zijn O.T. en N.T. 
beide relevant.

Wij achten het een verschraling wanneer, zoals 
we tegenwoordig zo vaak horen, de bijbel bijna 
uitsluitend wordt aangevoerd als een inspiratie
bron voor ons denken en handelen. Dat is te wei
nig. Het woord van God, zoals dat in de Bijbel tot 
ons komt, legt beslag op heel ons leven. We kun
nen er niet onderuit: het claimt ons. Het geeft lei
ding en richting aan ons denken over de mens, de 
maatschappij en de overheid en bepaalt onze be
slissingen. Het is een lamp voor onze voet en een 
licht op ons pad. De bijbel is voor ons de geheel 
enige levensbron die ons leven in al zijn facetten, 
ook wat betreft het politieke denken en handelen 
geheel voor zich opeist en het stempelt.
Dat betekent niet dat de juiste inzichten zomaar 
uit de bijbel zijn te plukken: er moet over gedacht 
worden, zelfs mee geworsteld worden, maar altijd 
vanuit die bron. Als we niet leven vanuit Gods 
beloften en geboden, kunnen we niet staan in het 
heden en hebben we geen toekomst. Dan wordt er 
niets zinnigs gebouwd.
Wanneer wij vandaag de oproep tot deconfessio
nalisering horen, zijn wij daarvan ook niet onder 
de indruk. Als deconfessionalisering betekent 
vrijheid van dwang door enige kerk hebben wij 
daarmee vrede en altijd vrede gehad. Maar als 
het ons weglokt van het belijden van de bijbel als 
bron en richtsnoer, blijven wij het verwerpen. 
Wat betekent Evangelie voor ons? Het is aller
eerst een gave, dat moet voorop gaan. De opgave 
daarin, het gehoor geven aan de gave, is een zaak 
van dankbaar luisteren en in gehoorzaamheid 
handelen.
Is het ook een uitdaging? Kan men dat zeggen? 
Wij worden voortdurend door veel dingen uitge
daagd. Het hele leven is ee.n uitdaging! Wanneer 
in onze dagen gesproken wordt over een uitda
ging, denken wij allereerst aan de vragen voor 
mens en samenleving die nu op ons afkomen, ook 
voor de toekomst, en daarin aan de oproep tot ge
hoorzaamheid die in het Evangelie besloten ligt. 
Hoe geven wij aan deze gehoorzaamheid gestalte, 
wanneer wij temidden van dit alles niet belijden 
dat het Evangelie als gave van God onze richting 
bepaalt? Het is te weinig van het Evangelie te 
zeggen dat het ons uitdaagt:*het komt op ons af, 
onontkoombaar!

II HEEFT CHRISTELIJKE PARTIJVORMING 
NOG ZIN?

Tegenwoordig wordt door velen de zin van 
christelijke partijvorming niet meer gezien. Zij 
vinden politiek een kwestie van belangen en niet 
van beginselen en zeggen dat je als christen best

deze belangen kunt voorstaan en bevorderen in 
een niet-christelijke politieke partij. Daarbij 
komt het verwijt aan het adres van de christelijke 
partijen, dat ze een onduidelijke positie innemen 
en nu nooit eens willen kiezen tussen links of 
rechts. De grond van dit verwijt is de gedachte 
dat de christen-democratische partijen een mid
denpositie innemen, tussen het socialistische en 
het liberale blok.
Deze inkadering van de christelijke partijen is 
wel te begrijpen, maar onjuist. Zij zijn anders- 
soortig, van eigen aard. Ze hebben een eigen ka
rakter en moeten daarom ook een duidelijke 
identiteit hebben die voor iedereen te herkennen 
is. De duidelijkheid moet niet daarin zitten dat 
deze partijen nu eindelijk eens kiezen voor links 
of >-echts, maar daarin dat zij bewijzen een eigen 
plaats in te nemen en noch bij links, noch bij 
rechts zijn in te passen. Zij hebben een eigen visie 
en een eigen geluid. Ze zijn niet te vatten onder 
het schema progressief-conservatief. Ze kennen 
uit de bijbel de waarheid over het leven en de din
gen, ook over het politieke en maatschappelijk le
ven. De bijbel gaat uit van andere schema's dan 
waarmee wij gewoon zijn te werken. Dat is voor 
anderen vaak moeilijk te begrijpen, niettemin is 
het zeer principieel.

Daar komt bij dat deze polarisatie tussen links en 
rechts, en tussen progressief en conservatief geen 
echte polarisatie is en de keuze tussen beide geen 
echt dilemma is, want in feite zijn het twee tegen
over elkaar staande stromingen die alle twee hun 
positieve kant hebben, maar als maat
schappelijke systemen niet aanvaardbaar zijn. 
In het liberalisme verwerpen wij de overschatting 
van de mogelijkheden die aan de enkeling wor
den toegekend en de onderschatting van het 
kwaad dat de enkeling de gemeenschap kan be
rekenen. In het socialisme keuren wij het eenzij
dig accent af dat men legt op de mogelijkheden 
van collectiviteiten om tot werkelijke hervorming 
van onze maatschappelijke orde te komen en de 
onderschatting van de bedreiging die van een 
collectiviteit kan uitgaan op de enkeling en zo 
weer op de samenleving in haar geheel. In beide 
gevallen wijzen wij af het hier achter liggende 
optimisme ten aanzien van de mens o f zijn collec
tiviteit, en zo bovenal de verwachtingen die deze 
groeperingen wekken bij het volk.

Dat de eigen positie van de schristelijke partijen 
onvoldoende gezien wordt, komt voort uit het feit 
dat de christelijke partijen momenteel niet dui
delijk zijn wat hun identiteit betreft. Echte dui
delijkheid ligt voor ons gevoel in de eerste plaats 
in de overeenstemming die er bestaat aangaande 
de principiële uitgangspunten en doelstellingen 
van ons politieke handelen. Hoe zien wij het on
derwijs, het gezag, het zedelijkheidsvraagstuk? 
Wat is de inhoud van de sociale activiteit van de 
overheid?
Daarnéést gaat het vanzelfsprekend ook om 
zakelijke vakkundigheid. Omdat het belijden van 
Jezus Christus voor ons geen sluitend programma 
betekent, maakt dat ons bescheidener dan een 
partij die met pasklare antwoorden gereed staat. 
Juist déze bescheidenheid moet de geloofwaar
digheid van een chirstelijke partij dienen. 
Daarom menen wij dat alles wat naar buiten dui
delijk lijkt, nog niet altijd duidelijk is. De feiten 
wijzen uit dat met name de „duidelijke partijen” 
daarom zo duidelijk lijken, omdat ze zich van 
moment tot moment door de omstandigheden la
ten gezeggen, hetzij dat ze zich aanpassen, hetzij 
dat ze zich negatief opstellen.

Zal de christen-democratische partij, zoals men 
die voorstelt, wel een eigen identiteit hebben? 
Heeft men een christelijke partij op het oog? Dat 
mogen wij wel verwachten wanneer het Evangelie 
in het geding is.
Zal het een confessionele partij worden? Dat zou 
men wel denken, want als men het Evangelie ern
stig neemt, belijdt men toch de waarheid van dit 
Evangelie? Nee, zegt men ook in christelijke 
kring, we zijn gedeconfessionaliseerd! Indien dat 
betekent: ontkerkelijkt, gaan wij accoord. Maar 
een christelijke partij houdt toch het gezag van de 
bijbel over! Daar vindt de deconfessionalisering 
toch haar grens?
Bedoelt men een open partij? Wat is dat? Bete
kent dit dat men vanuit uiteenlopende geestelijke 
achtergronden lid zal kunnen worden van deze 
partij? Toch zal dan iedereen de intentie moeten 
hebben om mee te denken en te handelen vanuit 
deze „basis” , d.w.z. vanuit het Evangelie. Hoe kan 
dat?

III DE PLAATS VAN DE KERK

De kerk neemt in de samenleving een heel be
langrijke plaats in. De CHU heeft tot nu toe altijd 
gezegd dat de kerk „van eigen rechte” is en als 
zodanig door de overheid erkend dient te worden, 
omdat de christelijke kerk in haar belijdenis en 
getuigenis functioneert als „het geweten van volk 
en overheid” . De overheid heeft volgens de CHU 
ook de taak „met het oog op de openbare ere
dienst het karakter van de zondag als dag van sa
menkomst van de christelijke gemeente te hand
haven” .
Bij de CHU neemt de kerk dus wel degelijk een 
aparte en zeer belangrijke plaats in. Zij is niet één 
van de vele verenigingen en genootschappen, 
maar een eigenstandige grootheid naast de over-



VRIJDAG 27 April 1973

democratische partij
heid. De kerk van haar kant heeft ook een taak 
tegenover overheid en samenleving. Zij moet, in 
groot of klein verband, tot haar leden, tot de 
overheid en de samenleving, op hddr wijze vanuit 
de bijbel spreken over belangrijke onderwerpen 
die in discussie zijn, zoals over de zedelijkheid, 
waaronder euthanasie en abortus; over de ver
houding van zending en ontwikkelingssamenwer
king; over het onderwijs en speciaal het vor
mingswerk van de werkende jongeren; over de ge
zondheidszorg; over de verhouding van welvaart 
en welzijn; over een rechtvaardige inkomensver
deling enz. enz. Het is een daad van barmhartige 
liefde om vanuit het profetische Woord deze din
gen aan de orde te stellen. Want overheid en sa
menleving hebben dit Woord nodig. De kerk mag 
noch hoeft in deze zaken alles te zeggen, als dat
gene dM ze zegt maar fundamenteel is, dat bete
kent: ópkomt uit de omgang met de bijbel.

IV GEZAG

Er is tegenwoordig in veel opzichten, ook moreel, 
een gezagscrisis. Men wil mondig zijn en denkt 
dan dat ieder gezag als zodanig een aantasting is 
van de vrijheid die men voor zich mag opeisen. 
Men wantrouwt daarom gezag en proeft er dicta
tuur in. Men ziet niet meer dat God de bron is 
van alle gezag en dat dit gezag van God. uit
waaiert over degenen die over ons gesteld zijn. 
De relatie tussen Schepper en schepsel, tussen 
God en mens, is van de mens uit geen levende af
hankelijkheid meer. Alles draait tegenwoordig 
om de mens, om diens behoeftebevrediging, niet 
alleen materieel, maar ook geestelijk. Het staat 
alles in het teken van een enorm egoïsme.
Om dit egoïsme in te perken doet men dan een 
beroep op een herwaardering van ons speciaal 
gedrag, op een mentaliteitsverandering, op een 
verandering van de gezindheid. Zelfs wordt wel in 
dit verband het woord bekering gebruikt. Hoe 
waardevol dit alles ook moge zijn, wij signaleren 
wederom een te optimistische kijk op de mens. 
Het egoïsme is niet in te dammen met een beroep 
op welwillendheid tegenover de medemens alleen. 
Dan moet er zwaarder geschut worden opgesteld. 
Een bekering, ja, maar voor ons is dat een beke
ring tot de God van de bijbel. Noodzakelijk is dan 
ook een overheid die met gezag optreedt als die
nares Gods. Er is inflatie op alle terreinen van het 
leven, op geloofsgebied, op het terrein van het ge
zag, op financieel gebied enz. Dat hangt allemaal 
ten nauwste samen; doordat het geloof in de crisis 
is, tiert het egoïsme van de mens en is er ook de 
slijtage van de moraal, evenals de geldontwaar
ding. De overheid moet vanuit haar bijzondere 
positie, met haar door God gegeven volmacht, dit 
gezag waar maken door hier orde op zaken te 
stellen.
Gezag is niet iets dat alleen maar stremt, inperkt 
en vernietigt, de mondigheid te kort doet en initi
atieven doodt! Die kant van het gezag wil men te
genwoordig alleen maar zien.
Gezag geeft ook bescherming, geborgenheid, 
maar de aarde bewoonbaar en het leven leefbaar. 
De overheid mag het volk dit gezag niet onthou
den. Dat is een onbarmhartige daad.

V DE OVERHEID

Het beginselprogram van de CHU spreekt over 
de overheid duidelijke en krachtige taal: „De 
overheid is Gods dienares, bekleed met een van 
Hem ontvangen gezag” . De CHU heeft altijd af
gewezen de gedachte dat de overheid haar gezag 
ontleent aan het volk en zo het volk vertegen
woordigt. Hiermee keerde de CHU zich tegen het 
z.g. volkssouvereiniteitsbeginsel.
De opdracht van de overheid is ruimer dan die tot 
het nemen van beschermende maatregelen. De 
overheid heeft temidden van allen die verant
woordelijk zijn in de maatschappij, een éigen ver
antwoordelijkheid, niet alleen om het kwaad te 
weerstaan, maar ook om het leven te ordenen 
naar Gods bedoeling.
Verder heeft de CHU altijd het beginsel aange
hangen dat de regering in een tegenóver met het 
parlement staat en geen verlengstuk is van de 
volksvertegenwoordiging. Wel staan overheid en 
volk via de volksvertegenwoordiging met elkaar 
in gesprek: het gezag is immers altijd geroepen 
zich te legitimeren, anders ontaardt het omdat 
ook gezagsdragers zondige mensen zijn.
De taak van de overheid is regeren, de ehaos be
dwingen door wetgeving en de rechtsorde hand
haven en uitbouwen. Dat doet de overheid terwil- 
le van de gerechtigheid van God die Hij op de 
aarde tot uitdrukking wil zien gebracht in ons le
ven, in de maatschappij en in de staat.
Wij zien met zorg dat bij velen die geroepen zijn 
een overheidsfunctie uit te oefenen, de neiging 
bestaat zich, bewust of onbewust, te beschouwen 
als vertegenwoordigers van de groep, waaruit zij 
zijn voortgekomen. Hierdoor dreigt het over
heidsgezag beroofd te worden van zijn eigen 
waarde, zodat de overheid tot een optelsom gaat 
worden van vertegenwoordigers uit bepaalde 
groeperingen van onze maatschappij. Men wet
tigt deze ontwikkeling vaak door het begrip „de
mocratisering” in te voeren, maar in wezen holt 
men zo het overheidsgezag uit.
De democratische staatsvorm is de laatste jaren 
dan ook terecht gekomen in een gevaarlijk proces 
van uitholling. Wat op zichzelf een goede staats
vorm is, met inspraak van het volk door de daar
toe geëigende organen, wordt geperverteerd door 
het optreden van allerlei minderheidsgroeperin
gen die met geweld hun eigen belangen willen 
doorzetten en zich daarbij beroepen op het de
mocratisch beginsel van recht voor minderheden.

Niet alle actie hoeft o.i. parlementair te zijn, maar 
over de belangen die in het geding zijn dient toch 
de regering te beslissen, na afweging hiervan te
gen andere belangen en in gesprek met het parle
ment. Het begrip democratie kan zonder schade 
niet eindeloos uitgerekt worden. Dan glijdt men 
gemakkelijk van de democratie in de chaos en de 
anarchie en dit roept weer een „sterke man” op 
waardoor men in een dictatuur kan geraken. In 
dit verband wijzen wij als teken van deze ontwik
keling op de angst die de overheid ervan weer
houdt zich te laten gelden door middel van de 
massacommunicatiemiddelen. Onder de druk 
van de publieke opinie en met name van hen die 
deze opinie beïnvloeden, laat de overheid zich het 
recht ontnemen haar eigen gezicht aan het volk te 
tonen.
De overheid moet ruimte.geven, maar ook durven 
beperken, wil men de grenzen tussen democrati
sering en chaotisering of anarchisme niet over
schrijden. Ook hier speelt een rol dat men het du
alisme van ons staatsbestel niet meer ziet en de 
macht bij het volk of bij volksgroeperingen ziet 
liggen. Wanneer men van hieruit de gekozen bur
gemeester, rechter, minister-president enz. wenst, 
is dat volkssouvereiniteit ten top.

VI EEN NIEUWE SAMENLEVING

De laatste jaren is er veel veranderd in ons beeld 
van mens en samenleving. Men heeft meer zicht 
gekregen op de mens als deel van het geheel, tot 
in de derde wereld toe. Men ziet mogelijkheden 
en vergezichten en wil met een enorm elan, met 
moed en overmoed een vernieuwing teweeg bren
gen van de mens en zijn samenlevingsstrukturen. 
In de theologie wordt er zelfs gesproken over „re
alisering van het Koninkrijk van God” en ook 
daarbuiten vallen woorden als „breukpunt in de 
tijd” en zinnen als „de handen steken tussen de 
spaken van het wiel der menselijke geschiedenis” , 
uitdrukkingen die de indruk willen wekken dat 
alles aankomt op wat wij, nu, doen!
Wat zit hier achter? Hebben we hier niet te ma
ken met een onjuiste voorstelling van zaken? 
Komt alles aan op óns en op wat wij nü doen? 
Wordt hier niet gesuggereerd dat de christelijke 
gehoorzaamheid samenvalt met een nieuw begin? 
Inderdaad zijn er in de geschiedenis stroomver
snellingen en reactiebewegingen. Wij zitten er 
midden in! Maar er is toch ook een lijn die loopt 
vanaf het verleden via het heden naar de toe
komst. Men kan deze loop toch niet stopzetten en 
met ontkenning van het verleden iets geheel 
nieuws opbouwen? Er is toch altijd ook continu
ïteit? Er is toch geen echte breuk in de geschie
denis mogelijk? De enige die bereid en in staat is 
geweest om Zijn handen te steken in de spaken 
van het wiel van de menselijke geschiedenis, is de 
Here God. Hoezeer dit een breukpunt is, zal 
straks blijken wanneer bij de wederkomst van Je
zus Christus de aarde en de geschiedenis door het 
oordeel heen tot hun bestemming gebracht zullen 
zijn.
In de geschiedenis, het geschieden, ook vandaag, 
is toch niet alleen de toekomst, het nieuws? Toch 
ook wat geschied is!
Wij moeten niet gaan denken in de lijn van Marx 
of van Marcuse, en zelfs niet onbewust hun in
stelling tegenover het verleden overnemen.
Zijn bovendien alle structuren veranderbaar? Uit 
het verleden komen ook vaste structuren tot ons. 
Daar bouwen wij op voort.
Om enkele te noemen: de geschapen werkelijk
heid, leven en dood, het volk Israël, Jezus Chris
tus, de kerk, de Heilige Schrift, recht en zedelijk
heid, overheid en samenleving.
Een spaak in het wiel steken, de geschiedenis dus 
stop zetten en iets nieuws beginnen, een nieuwe 
opzet vanuit het niets, zuiver creatief, dat is toch 
klinkklare nonsens! Hét is altijd een verandering 
van het oude, binnen de gegeven werkelijkheid 
die gevormd is in het verleden.
Dat het verleden altijd meespeelt en dat er óók 
vaste structuren zijn, betekent nog niet dat wij 
per se vast moeten houden aan de status quo als 
aan datgene wat ons vanuit het verleden wordt 
aangereikt. Er is een grote speelruimte. En wij 
moeten ons niet laten verleiden door een gevoel 
van onmacht, alsof wij door de structuren niets 
meer kunnen ondernemen, noch door een vals 
gevoel van gerustheid, alsof de bestaande struc
turen het een en het al zijn. Juist als christenen 
moeten we critisch in de wereld staan, zo nodig 
als spelbrekers, zowel tegenover het conservatis
me als tegenover het progressivisme. Welke me
thode wij daarbij moeten toepassen zien wij dan 
wel. De ene keer zullen wij harmonisch aanslui
ten bij het bestaande en de andere keer het con
flict niet uit de weg gaan. De ene keer zullen wij 
zoeken naar een compromis, de andere keer zul
len wij ons scherper opstellen. En zo ook: de ene 
keer zullen wij tot de ontdekking komen dat we 
een „voorhoedementaliteit” uitdragen, nl. als het 
Woord van God ons die weg wijst, en de andere 
keer niet. Programmatisch timmeren we dan niet 
altijd aan de weg, maar het is op zijn tijd geen 
schande om van anderen te leren.
In deze methode-kwestie is er geen pragmati
scher partij dan een christelijke partij.
Het mag een christelijke partij er dan ook niet al
lereerst om gaan dat zij een populaire partij is. Zij 
moet zelfs de moed hebben impopulair te zijn, 
wanneer haar diepste overtuiging in het geding is. 
Zij moet ook het compromis weigeren, wanneer 
het duidelijk gaat worden dat bij steeds verder
gaande compromissen de uitgangspunten drei
gen te worden verloochend.

De brief van Roscam Abbing

Triomf van het defaitisme
Theologen en politici hebben een moeilijke ver
houding. Beiden hebhen elkaar nodig. Maar we
derzijds wordt vaak het voorhoofd gefronst wan
neer men eikaars uitspraken hoort.

De open brief van prof. Roscam Abbing aan 
KVP, ARP en CHU heeft dit verschijnsel op- 
ideuw in de hand gewerkt. In ,JIervormd Neder
land” van 14 april j j .  werd de suggestie-Roscam 
Abhing door Aan^es, Boersma, De Gaay 
Fortman jr., Lanser, Steenkamp, Tilanus en De 
Zeeuw krachtig van de hand gewezen.

Wij zijn er van overtuigd dat Roscam Abbing be
zorgd is over de politieke ontwikkeling en naar 
eer en geweten probeert een oplossing aan te- ge
ven. Wij willen de theoloog Roscam Abbing in 
zijn politieke filosofie graag serieus nemen. Maar, 
eerlijk gezegd, kost het ons wel enige moeite.

Roscam Abbing zegt in zijn brief dat zijn visie 
geen aanspraak maakt op originaliteit; wel op 
aktualiteit en urgentie.
Originaliteit is Roscam Abbing in ieder geval 
vreemd. Want het is o f men den Uyl en Wiegel 
hoort. Ook zij beweren met Roscam Abbing dat 
de christen-democratische partijen zich beter 
kunnen opsplitsen om meer politieke duidelijk
heid te bereiken.
Roscam Abbing geeft een kleine nuance. Hij 
vindt dat de christen-democraten een „linkse” en 
een „rechtse" partij moeten houden om zo, res
pectievelijk naast de PvdA en de VVD, een soort 
waakhondfunctie te blijven vervullen. De protes
tantse en katholieke werkgemeenschappen, die in 
de PvdA omstreeks 1966 zijn opgeheven, voert 
Roscam Abbing, met enkele kleine varianten 
weer in.

In het slot van zijn brief maakt Roscam Abbing 
enkele opmerkingen over personen die best met 
hem zijn brief zouden willen ondertekenen.

SPIJTIG

Het is óns niet bekend of Roscam Abbing heeft 
geprobeerd mede-ondertekenaars te vinden.
Het is spijtig dat hij geen mede-ondertekenaars 
heeft. Waarschijnlijk was de brief dan anders uit
gevallen. In die zin dat er wellicht minder onjuis
te —  om niet te zeggen ondeskundige —  opmer
kingen in zouden staan.

In feite is Roscam Abbing blijven steken in de 
opmerkingen, die hij zich kennelijk nog herinnert 
uit het begin van de oprichting van de PvdA in 
1946. Zijn politiek denken toont althans weinig 
verdere ontwikkeling.

Zo spreekt hij over het feit dat de enige bestaans
grond voor christen-democratische partijen 
hoogstens nog ligt in de verdediging van het bij
zonder onderwijs. Maar de werkelijke politieke 
tegenstelling is die tussen socialisme en liberalis
me. Heel kras maakt hij het door gelijktijdig te 
zeggen dat dit zowel voor Nederland als voor vele 
andere landen geldt.
Wordt de hele christen-democratie in West Eu
ropa en Zuid Amerika daarmee door hem afge
schreven?

Opvallend is ook zijn opmerking dat christenen 
toch niet in één politiek verband te verenigen zijn 
omdat men nu eenmaal politiek verschillend 
denkt. Gemakshalve gaat hij daarmee voorbij 
aan het feit dat er in ons land drie partijen be
staan die zich socialistisch noemen (PvdA, PSP, 
DS ’70). En voorts verdiept Roscam Abbing zich 
niet in de vraag waar in Nederland liberalen zijn 
te vinden. Dat veel jonge liberalen enkele jaren 
geleden de VVD de rug toekeerden om met D ’66 
in zee te gaan en dat daarna een aantal van hen 
het nu met de „Vrije Democraten” willen probe
ren ontgaat hem.

VOOROORLOGS

Nog afgezien daarvan is zijn gedachtengang over 
de christen-democratie typisch vooroorlogs. Wel-" 
ke politicus in KVP, ARP en CHU pretendeert 
anno 1973 nog dat de christen-democratie er 
naar moet streven exclusief alle christenen te ver
enigen.

Ernstiger achten wij het dat Roscam Abbing zon
der meer enkele malen concludeert dat het niet 
reëel is om de christen-democratie in Nederland 
uit te bouwen tot een nieuw partijverband. En 
niet zozeer zijn stelling is teleurstellend maar zijn 
remedie. Er moeten maar twee christen-demo
cratische partijen komen, een „linkse” en een 
„rechtse” . Dat achten wij een onaanvaardbare 
oplossing. Dan kan men beter afzien van de vor
ming van een christen-democratische politiek. 
Aan twee nieuwe partijen naast reeds bestaande 
confessionele groeperingen hebben wij geen be
hoefte. Voor ons geldt niet het „geen drie maar 
twee” van Roscam Abbing maar het „geen drie 
maar één” .

Het denken van Roscam Abbing komt op ons 
over als „de triomf van het défaitisme” ; het opge
ven van een doelstelling waar sinds 1967 aan ge
werkt is, op het moment dat we voor een defini
tieve beslissing staan.

Daarmee mogen we uiteraard de ogen niet sluiten 
voor het feit dat de christen-democratische par
tijen door hun opstelling, de laatste jaren, niet al
leen bij Roscam Abbing maar bij velen teleurstel
ling hebben gewekt.

DUIDELIJK

Dit gevoel vraagt van KVP, ARP en CHU zater
dag 19 mei een duidelijke opstelling. Want te
leurstelling en onbehagen over de christen- demo
cratische politiek leeft bij velen.

Het is jammer dat een bekend theoloog als Ros
cam Abbing er niet in is geslaagd om deze gevoe
lens duidelijker en vooral politiek reëler weer te 
geven.

Het gaat Roscam Abbing uitsluitend om de in- 
houd van zijn brief. Ook voor ons is dit het uit
gangspunt van dit eommentear. Het zal echter 
duidelijk zijn dat wij, met alle waardering voor 
Roscam Abbing, zijn visie niet tot de onze kun
nen maken.

Gronings 

paardemiddel 

valt slecht

Redacteur Bert van Duijn van het weekblad 
„Hervormd Nederland” van de hervormde kerk is 
tot de concinsie gekomen, dat het idee van prof. 
Roscam Abbing tot de vorming van een linkse en 
een rechtse christelijke partij in politieke kring 
weinig weerklank vond, althans bij diegenen, 
naar wier mening hij vroeg. In „Hervormd Neder
land” van zaterdag 14 april jongstleden 
publiceerde hij onder de kop „Gronings 
paardemiddel valt slecht” verschillende reacties. 
Bert van Duijn vatte de reacties als volgt samen:

„Steenkamp (heilloos) en Bas de Gaay Fortman 
(volstrekt verwerpelijk) waren er het felst op te
gen. Boersma en Aantjes ook wel, maar zij ver
keerden onder de doem van de kabinetsformatie 
naar mijn indruk in een wat gelaten stemming, zo 
in de geest van: laten we er nog maar het beste 
van hopen. Als die ene christelijke partij met een 
duidelijk vooruitstrevend programma er nu niet 
gauw komt. dan weten wij het ook niet meer.

Tilanus daarentegen, voor mij van de zolder ge
komen waar hij een door de storm vernield dak
raampje aan het repareren was, bleef optimis
tisch en vol goede moed. Maar met de begrippen 
links en rechts bleek hij niet zo goed uit de voeten 
te kunnen. „Vertelt u me dan maar eens wat daar 
nu precies mee wordt bedoeld” .

Een niet-politicus als vakbondsleider Jan Lanser 
liet zich nog het minst negatief over het 
paardemiddel van de Groningse hoogleraar uit: 
geen aantrekkelijk plan, maar misschien komen 
we er tenslotte automatisch en noodgedwongen 
toch wel bij uit.”

Het commentaar van drs. Tilanus luidde letter
lijk:

„Het verdelen van de christen-democratie in een 
links en een rechts blok zou ik niet toejuichen. In 
de PvdA bestaan ook grote tegenstellingen, maar 
daar piekert men er toch ook niet over zich in 
twee partijen op te splitsen. Wanneer men uitgaat 
van een gemeenschappelijke basis moet men in 
de uitwerking de vrijheid hebben van mening te 
verschillen. Voor die verschillen behoef je je niet 
te schamen en daar behoef je ook niet bang voor 
te zijn. Het aanvaarden van eikaars verschillen 
binnen één kader is juist een heel boeiende aan
gelegenheid.
Wel ben ik van oordeel, dat de samenwerkende 
christelijke partijen een duidelijker gezicht moe
ten laten zien. In het verleden was het enige bind
middel het evangelische uitgangspunt. Nu moe
ten we meer toegroeien naar een duidelijke poli
tieke opstelling en een niet voor tweeërlei uitleg 
vatbaar politiek program!”

Aldus .Jlervormd Nederland”
H.L.
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De wurggreep waarin 

de Unie z it
(een reactie op de artikelen van drs. A.M. 
de Boo in „de Nederlander” van 30 maart 
j.I. en van drs. H. van Spanning in „de 
Nederlander” van 6 april)

„Christen-democratische partijen moeten zelf 
bepalen wat zij willen schrijft Van Spanning op 
vrijdag 6 april in de Nederlander ,^aar mijn me
ning dient de waarde van de christen-democra
tische politiek daarbij voor ons voorop te 
staan . . .  Ik weiger mij een keuze tussen liberalis
me en socialisme te laten opdringen. De laatste 
jaren zijn de christen democratische partijen ech
ter ^  ook door de kiezers in een positie ge
drongen dat zij die keus moeten maken” , aldus 
van ‘Spanning.
Hoe komt het dan toch dat de christen-democra- 
ten in deze wurggreep zitten?. Natuurlijk, de 
polarisatiedriften van de linkse-drie en de VVD 
zijn hieraan niet vreemd, maar het is mijn me
ning dat de KVP, ARP en CHU de verwaring in 
hun gelederen aan zichzelf te danken hebben. 
Wat lieten deze partijen namelijk na? Wel zelf 
een konsekwente keuze te doen. Niet de keuze 
tussen Den Uyl o f Wiegel maar een duidelijke 
keuze voor een nieuwe start van christen-demo- 
cratische politiek en bovenal een duidelijke keu
ze. Voor een aantal hoofdpunten van beleid. Ver
warring ontstaat wanneer niemand wat waar hij 
aan toe is. Verwarring door het ontbreken van 
Richtingsgevoel wat voor beleid het gezicht van 
de christen-democratische politiek profiel zou 
moeten geven. Naast het ontbreken van een rich
tingsgevoel wordt er ook nog een enorme 
beoordelingsfout gemaakt namelijk dat „het 
midden” automatisch de politieke plaats van de 
christendemocratische partijen was, is en zal zijn. 
Men denkt met name in Uniekring nog al eens 
vaak dat als we „het midden” claimen en dat dan 
met een christelijk sausje overgieten de rest van
zelf komt. Nu vergeet het maar. „Midden is een 
politieke plaatsbepaling die uit het beleid moet 
voortvloeien. Voor een consistent beleid is nodig: 
een gemeenschappelijke visie op mens, 
maatschappij a overheid, een politieke visie op 
langere termijn en concretisering van deze visie in 
een aantal politieke items. In dat opzicht ben ik 
het dus met De Boo eens.

CONTACTRAAD NOTA GEEFT
CONTOUREN VAN POLITIEK BELEID

De Boo merkt terecht op dat ik zoveel waarde 
hecht aan de nota van de contactraad, „op weg 
naar een verantwoordelijke maatschappij” . Niet 
zozeer omdat met deze nota alles gezegd is wat er 
te zeggen valt over het karakter van christen
democratische politiek, maar veeleer omdat bij 
aanname van deze nota de partijen toch wel aah- 
geven welke richting men uitwil. Aanname van de 
nota betekent immers 1°, dat KVP, ARP en CHU 
zich in principe uitspreken voor de tot stand ko- 
ming van één partij (dus niet voor allerlei wazige 
samenwerkingsvormen)
2°, dat de partijen het in principe eens zijn over 
een aantal politieke doelstellingen zoals

—  grote nadruk op de immateriële aspecten van 
het bestaan;

—  verregaande democratisering en
staatsrechtelijke hervormingen;

—  herbezinning van economische groei;
—  terugdringing van milieuaantasting.

Wie ja zegt tegen de nota doet daarmee een poli
tieke keuze. Als De Boo beweert dat ik een poli
tieke keus probeer te ontlopen, dan is hij er naast. 
Mijn politieke keuze staat in ons eigen politiek 
program, in de rapporten van de Achttien, in de 
contactraadnota. Ik neem alles wat geschreven 
staat bloedserieus. Daar zit hem dan meteen het 
knelpunt. Ik heb namelijk de indruk dat de par
tijen zelf de stukken niet zo serieus nemen. Er is 
een soort mechanisme waarbij een aantal meer 
progressieve mensen bezig zijn mooie stukken te 
maken, die vervolgens worden aangenomen maar 
niet worden uitgevoerd. Op deze wijze komt er 
een grote afstand tussen de woorden en de daden. 
Dat geeft dan de verwarring. Slechts één voor
beeld uit velen. Ons programma van 1970 stond 
bol van het welzijnsbeleid, het ledencontactblad 
liep er van over, er werd aan dit thema een 
conferentie gewijd, de waarnemend voorzitter 
Van Mastrigt en de voorzitter Prof. Van Hulst 
hielden er vurige verhalen over. Wat gebeurde er 
daarna? Drs. Udink, die het allemaal barre onzin 
vond, werd lijsttrekker en ging op de gezagstoer. 
Geen wonder dat bepaalde mensen zich dan 
genomen voelen. Opmerkelijk detail is overigens 
dat van de vijf mensen die het programma heb
ben opgesteld er twee (Mr. DJ. de Geer en Drs. 
Schouten) de Unie reeds verlaten hebben, Mr. 
C.A. Bos is door de kiesverenigingen aan de kant 
gezet en Dr. Blankestijn en ikzelf zijn aan de 
rand van de partij terecht gekomen.

door dr. E. Bleumink

DE POLITIEKE KEUZE MAG NIET
ONTLOPEN WORDEN.

Hetzelfde mechanisme doet zich nu weer voor, 
vrees ik. Zoals gezegd, de Contactraadnota geeft 
in de eerste hoofdstukken een aanduiding van 
een politiek beleid. Wordt daarover gedis
cussieerd? Nee, wel over de vraag: „hoe christelijk 
is de partij” en er wordt het een en ander terugge
nomen van de organisatorische voorstellen die in 
het laatste hoofdstuk werden gedaan. De vraag 
moet dan ook gesteld worden of de Unie op 19 
mei werkelijk politiek zal kiezen. De keuze is niet 
voor een of andere wazige samenwerkingsvorm 
van partijen die het overigens over de politieke 
doelstellingen grotendeels oneens zijn, maar voor 
een nieuwe start van christen-democratische 
politiek. De tweede vraag die in het verlengde ligt 
is, mag je van de Unie wel verwachten dat ze de 
nota accepteert. Is ze bij aanname niet met zich
zelf in tegenspraak. In tegenspraak, gezien de lig
ging van haar achterban die steeds verder ver
grijst en steeds meer samenvalt met het behou
dende deel van de Ned. Hervormde kerk. In te
genspraak, gezien het feit dat nog al wat kamer
leden pleiten voor de „eigen identiteit” van de 
CHU, voor een eigen rol van de Unie (los van 
KVP en ARP), en dat nog al wat CH-mensen 
(waarvan De Boo de spreekbuis is) „in” zijn voor 
een meer duurzaam verbond van CHU met VVD 
en DS’70. De ontwikkelingen bij de laatste ver
kiezingen en tijdens de kabinetsformatie kunnen 
daarbij ook niet onder de tafel gemoffeld worden. 
De Boo heeft zich die-vragen ook gesteld en stelt 
dan vast dat we de contactraadnota en de start 
voor een nieuwe christen-democratische partij 
maar moeten vergeten. De Unie kan het zich ech
ter niet langer permitteren het zowel met De Boo 
als met Baarda, Vierssen, Van Verschuer en mij 
eens te zijn. Het bekende spelletje van het 
aannemen van mooie stukken (om een aantal 
mensen vast te houden) en er vervolgens niet naar 
handelen kan niet langer gespeeld worden. Daar
voor viel de Unie al te veel keren door de mand. 
Het is wel duidelijk wat ik vind dat er moet 
gebeuren, maar het moet wel een konsekwente 
keuze zijn. Anders hoeft het van mij niet.

Tot slot. Van Spanning heeft zich geërgerd aan 
het feit dat verschillende mensen in de Unieraad 
en enkele kiesverenigingen uitgesproken hebben 
dat een aantal mensen, waaronder ik, de Unie be
ter kunnen verlaten. Ik vind deze ergering 
eningszins misplaats, omdat genoemde uitlatin
gen meer zeggen over de levenshouding van 
degenen die deze uitlatingen doen dan over de 
veroordeelden. Intolerantie komt slechts bij zeer 
bepaalde mensen voor die doorgaans tot de 
extremen (hetzij links of rechts) gerekend wor
den. Trouwens, wanneer de Unie het in overwe
gende mate met De Boo eens is, dan is er voor de 
genoemde personen inderdaad in de Unie géén 
plaats meer. Dat is het politieke realisme waar
voor De Boo pleit. Deze duidelijkheid heeft de 
discussie wel geschapen.

E. Bleumink.

Dr. E. Bleumink

Reaktie van H. van Spanning

Problemen duidelijk 

onderscheiden, maar 

niet vermengen
Graag voldoe ik aan het verzoek van de eindre- 
daktie om commentaar te leveren op het artikel 
van Bleumink.

Ik kan in grote lijnen met zijn betoog instemmen. 
Ik ben het met hem eens dat de discussie over de 
christen-democratische samenwerking op beslis
sende momenten tot teleurstelling en verwarring 
heeft geleid. Wat de verkiezingen van 1971 en 
1972 betreft meen ik overigens dat de schuld 
hiervan niet alleen bij de CHU mag worden ge
zocht. Met name de jongste verkiezingen was dit 
mijns inziens niet het geval. Hierbij teken ik aan 
dat ik Bleuminks opmerking dat drs. Udink, als 
lijsttrekker alle voorafgaande stukken over de sa
menwerking maar barre onzin vónd, niet kan be
oordelen. Ik ken de opvatting van Udink op dit 
punt onvoldoende.

We moeten mijns inziens tot een nuchtere beoor
deling van de situatie komen. Waar gaat het om 
op 19 mei?
Er zijn drie zaken aan de orde:

a. de grondslag van de christen-democratische 
samenwerking

b. de organisatievorm
c. het program

Op 19 mei zal een duidelijke principe-uitspraak 
gedaan moeten worden, die richting gevend is 
voor de grondslag en organisatievorm. Deze uit
spraak zal het kader moeten aangeven, waarbin
nen verdere uitwerking van deze twee hoofdpun
ten kan plaats hebben.
Dit betekent dat na 19 mei de christen-demo
cratische samenwerking vanuit een ander 
perspectief benaderd dient te worden.
Niet meer: we zullen eens kijken of we elkaar 
kunnen vinden; maar we moeten elkaar nu op 
korte termijn vinden, binnen het op 19 mei aan
gegeven kader.

PROGRAM EN PARTIJOPSTELLING

Enige nuanceringen heb ik ten aanzien van 
Bleuminks opmerkingen over het program. Met 
de strekking van zijn verhaal ga ik akkoord. 
Maar er is een volgende essentiele vraag: de 
uitvoering van dat program.En hier raken we een 
fundamentele vraag namelijk de plaats van de 
christen-democratische partij, c.q. het partijver
band, in de bestaande politieke struktuur.
Daar hebben we te maken met de opstelling van 
de „linkse drie” en de VVD, ten aanzien van de 
christen-democratie.
Hier zal de christen-democratie een plaats moe
ten zoeken, op basis van haar program, met 
inachtneming van de politieke struetuur.
Het storende is nu dat in de discussie de 
problematiek rond de grondslag en de 
organisatievorm doorgaans onmiddeliijk verbon
den wordt aan de vraag naar de programmati
sche relatie en de christen-democraten tot de 
„linkse drie" en de VVD.
De huidige kabinetsformatie versterkt dit 
element.

In mijn artikel van 6 april in De Nederlander heb 
ik betoogd dat deze vragen duidelijk gescheiden 
moeten worden.

Mochten bijvoorbeeld de „linkse drie” tijdens 
deze formatie opnieuw in de oppositie gaan en in 
hun polarisatietaktiek verharden, dan heeft dit 
namelijk verstrekkende gevolgen voor de beoor
deling van de politieke stellingname van de 
christen-democraten, zowel ten opzichte van den 
Uyl c.s. en Wiegel en de zijnen.
Ik ben het met Bleumink eens dat men dan niet

Unievooizitter spreekt in Den Haag
De jaarvergadering van de Kamerkring ’s-Gra- 
venhage van de CHU wordt gehouden op woens
dagavond 2 mei om 8 uur in één der zalen van Bel 
Air aan de Johan de Wittlaan. Na afhandeling 
van de huishoudelijke agenda zal de voorzitter

van de Unie, mr. O.W.A. van Verschuer, de ge
dachtenwisseling inleiden over de toekomst van 
de CHU aan de hand van de nota van de Con
tactraad en de notitie van het Bestuur.

automatisch over „het midden” kan spreken. 
Deze aanduiding ging in de jaren vijftig nog wel 
op maar past dan niet meer afdoende op de 
nieuw ontstane situatie.

Persoonlijk voel ik dan met Bleumink, meer voor 
het zoeken naar een eigen plaats voor de 
christen-democratie en niet voor het 
organisatorisch leggen van verbindingen met de 
VVD en DS70. Hierbij komen echter uiterst 
moeilijke vragen aan de orde, die eerst na 19 mei 
en na de formatie beoordeeld kunnen worden. 
Een diepgaande studie over dit onderwerp is 
mijns inziens dringend nodig.

VOORKEUR VAN DE BOO

Ik moet voorts mijn visie op het standpunt van de 
Boo, na lezing van zijn artikel in De Nederlander 
van 6 april, enigszins nuanceren.
Hij spreekt nu over het zoeken naar nauwer con
tact tussen mensen uit de christen-democratische 
partijen, die in grote lijnen politiek gelijk denken, 
wanneer op 19 mei niet een duidelijk eensgezind 
standpunt naar voren komt.
De VVD en DS’70 worden door hem nu in dit 
verband niet genoemd. Wanneer dit voortspruit 
uit een kentering in zijn denken, verheugt mij 
dat. Als de Boo echter in feite blijft vasthou 
den aan zijn visie, zoals weergegeven in De Ne
derlander van 30 maart, blijf ik het met hem on
eens. Ik blijf namelijk van oordeel dat met een 
opsplitsing van de christen-democratie, in feite 
de partijformatie op christelijke grondslag 
overbodig wordt.

COMMUNICATIE

Tenslotte spreekt Bleumink over het feit dat hij 
zich, met anderen aan de rand van de Unie 
bevindt; en dat sommigen hem maar liever over 
die rand buiten de Unie zien terechtkomen.
Ik begrijp deze gevoelens bij Bleumink, die zoveel 
jaar voor de christen-democratische samenwer
king gewerkt heeft in de Unie.
Mijn bezorgdheid over de wijze waarop in de 
Unie, door sommigen, naar 19 mei wordt toege
werkt is hiermee echter niet weggenomen.
Wij zijn in de CHU de laatste jaren niet meer ge
wend aan belangrijke principiële discussies. 
Etikettering viert —  bij sommigen —  helaas 
hoogtij.
Ik vind dat zich hier een essentiële tekortkoming 
openbaart in wat men doorgaans de interne 
communicatie noemt.

Een rustige ontmoeting tussen diverse leden van 
de Unie is moeilijk.
Ik meen dat onze vergadertechniek hierbij 
ernstig tekortschiet.
De Unie pleegt hoogst belangrijke beslissingen 
doorgaans af te doen op één dag, doorgaans de 
zaterdag. Dit is enerzijds vaak veel te kort voor 
een evenwichtige besluitvorming; anderzijds bie
den de agenda’ nauwelijks tijd en de vergader
ruimten nauwelijks gelegenheid voor een rustig 
onderling contact.

Partijen als de PvdA en D ’66 trekken vrijwel al
tijd twee of meer dagen voor hun congres uit. De 
PvdA besluit het congres traditioneel met een 
verbroederingsfeest; evenzo de VVD. In de CHJO 
werd in mijn tijd op zaterdagavonden eveneens 
dit goede voorbeeld gevolgd. Ik bewaar er goede 
herinneringen aan en heb daar bovendien mijn 
vrouw leren kennen.

Wanneer men in de CHU meer tijd zou uittrek
ken voor de vergaderingen en bovendien een 
minder strak vergaderschema toepast, krijgen de 
leden automatisch meer gelegenheid voor onder
ling contact, en ongedwongen omtmoetingen.

H. van Spanning.

Ik denk met name ook aan de bij veel partijen ge
bruikelijke overnachting van bezoekers van de 
vergadering, die veraf wonen, bij geestverwanten 
in de gemeente waar een congres wordt gehou
den.

Een dergelijke opzet maakt een veel betere 
ontmoeting mogeiijk. Nu moet men omstreeks 
vijf uur allemaal gehaast naar huis, waarbij men 
soms met verhitte gezichten in trein of auto stapt. 
Bepaald geen gewenste afsluiting van een 
algemene vergadering, die toch gericht moet zijn 
op versterking van de onderlinge banden.

Wellicht een suggestie voor vergaderingen na 19
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Het lu iden van 

de doodsklok

Oud-informateurs Van Agt 
en Albeda optimistisch 
over slagen kabinetsformatie

door Eske Sleijser-Tegelaar

De konklusies, die prof. Roscam Abbing trekt In 
zijn open brief aan de besturen van ARP, CHU 
en KVP, de remedie, die bij daarin aangeeft om 
uit de moeilijkheden te raken, komen - ontdaan 
van alle bra^je - er op neer, dat de doodsklok 
luidt over de éénwording van de christen- demo
cratische partijen.
Prof. Roscam Abbing zegt in zijn brief zeer be
hartigenswaardige dingen. Een ieder ook, die de 
christen- democratische politiek kent, die de ont
wikkelingen in en rond de drie partijen nauwlet
tend heeft gevolgd, zal kunnen beamen, dat de 
analyse, die de schrijver trekt, hier en daar zeer 
terecht is.

Uit die analyse trekt de auteur van de brief één 
hoofdkonklusie: hij stelt de ARP, CHU en KVP 
voor op te houden met het pogen het onverenig
bare te verenigen; hij stelt hen voor zich ge
zamenlijk op te splitsen in twee christelijke par
tijen, die zich respectievelijk links en rechts van 
het midden opstellen.
Aldus doende, zo meent de schrijver, komt er een 
eind aan het onverkwikkelijk geharrewar in de 
partijen, ook aan dat zoals zich dat rond de kabi
netsformatie afspeelt en zelfs, nog steeds naar de 
mening van de scribent, zal het zo doende nog 
mogelijk zijn dat politiek op christelijke grond
slag bedreven, nog zin heeft.
Waar prof. Roscam Abbing zich uit in zijn ana
lyse, doet hij dat met gezag en kunde; zijn opmer
kingen zijn raak en voor velen wellicht verhelde
rend. Waar prof. Roscam Abbing zich echter 
waagt aan het trekken van konklusies, het aange
ven van oplossingen, staan de zaken anders. 
Populair vertaald schrijft hij aan ARP, CHU en 
KVP: „Houdt er nu maar mee op, dames en he
ren, het is onzin, het is niet mogelijk, het heeft 
geen zin. Splitst U zich nu maar op in een chris
telijke VVD en een christelijke PvdA, dan houdt 
U nog wel wat kiezers in uw macht en blaast U 
wellicht nog ieder voor zich een bescheiden, mis
schien zelfs nog wel een aardig, partijtje mee in 
het koor van de grote politieke jongens” .
De hooggeleerde scribent ontkent hiermee én 
ontkracht in wezen twee voor de christen-demo- 
cratische politiek essentiële zaken.

ONTKENNING

Ten eerste ontkent hij in POLITIEK opzicht de 
noodzaak en de mogelijkheid tot het optreden 
van een DERDE STROMING, een stroming, die 
expliciet niet-socialistisch, niet-liberaal is, doch 
een eigen gezicht heeft. Een stroming, die zich 
noch definitief links, noch definitief rechts op
stelt, doch met eigen program, met eigen beleid, 
met eigen politieke inbreng, met eigen politieke 
filosofie, zich d4ér opstelt, waar zij dat eigen be
leid, dat eigen program met de meeste kracht, 
voor het grootste deel, tot werkelijk regeringsbe
leid kan doen uitkomen. Die plaats is een flexibe
le plaats, zo stellen de christen-democraten; die 
plaats kan steeds bij iedere nieuwe regeerperiode 
bepaald worden; die plaats kan ook door middel 
van het vooraf-uitspreken van een programmati
sche voorkeur kenbaar worden gemaakt aan de 
kiezers.

ONTKRACHTING

Ten tweede ontkracht de schrijver de essentie van 
de Nota van de Contaetraad, het stuk, waarover 
thans in ARP, CHU en KVP de besprekingen in 
alle regionen in gang zijn, de basisfilosofie voor 
een christen-democratische politiek. Hij gaat 
zelfs niet in op hetgeen die Nota als christen-de- 
mocratische beleidsfilosofie voorstelt; de politieke 
implicaties van de Nota zeggen hem niets. Deze 
Nota, waarin de drie partijen middels hun dele
gaties in de Contaetraad van de drie partijen hun 
visie gezicht hebben kunnen geven, een Nota die 
de aanzet nog steeds kan geven tot een werkelijke 
éénwording, dit stuk wordt zelfs niet genoemd. 
Daarmee wordt dus ook die éénwording, niet in
gegeven door de praktijk van één bepaald mo
ment, geen pragmatisme, maar een éénwording 
bepaald door de vertaling van hetgeen christen
democratische politiek in wezen kan inhouden, 
als irreëel van tafel geveegd. Maar juist in die No
ta komt de essentie van éénwording, van christen
democratische politiek, tot uiting. Het tot wer
king brengen van het Evangelie, het doen gelden 
van het Evangelie, ook en juist in het gehele poli
tieke beleid, daar gaat het om, daarover ook be
raden zich thans alle christen-democraten, in 
welke partij zij zich dan ook nu mogen bevinden.

GEEN BEWIJS

,Ja maar” , zo kan wellicht prof. Roscam Abbing 
betogen, „die beide essenties ontken ik helemaal 
niet, die kén ik opperbest, maar ik zeg „het lukt 
niet en DUS KAN HET NIET” . Ik wil hem dan 
in herinnering of ter kennis brengen de woorden 
waarmee bedoelde Nota van de Contaetraad ein
digt en die luiden: . . .  De voorstellen en gedach
ten van deze strategie-nota zullen voor velen ide

ëel en nog veraf lijken, maar . . .  gelukkig zijn 
idealen nog dikwijls de ouders van de werkelijk
heid . . .
Als iets niet lukt, dan is dat geen bewijs ervoor 
dat het niet kén. Iets kan nog niet gelukt zijn, iets 
kan gefrustreerd worden door bepaalde ontwik
kelingen, maar een nog-niet-Iukken, nogmaals, is 
geen bewijs voor de onmogelijkheid ervan. Juist 
datgene dat prof. Roscam Abbing als oplossing 
voor ogen staat, als dét in de praktijk zou worden 
gebracht, dét is dan in- en metterdaad het einde 
van de christen-democratie.
Twee aparte, zich christelijk noemende stromin
gen, zich polariserend opstellend t.o.v. elkaar, die 
alleen incidenteel, waar dan mogelijkerwijze nog 
„iets christelijks te bedisselen valt” , daar kunnen 
ze dan nog wel, zo meent de schrijver, samenwer
ken. Hij isoleert daarmee het Evangelie; degra
deert het tot iets wat maar zeer ten dele te maken 
heeft met politiek beleid. Het politiek beleid, 
meent de auteur, wordt bepaald door liberalisme 
en socialisme, andere mogelijkheden zijn er niet. 
Hij stelt zich hiermee volledig achter het polari- 
satiestreven van de laatste jaren. Wil men dan 
persé een christelijke partij, nou dan moeten er 
maar twee komen: een christelijk-liberale en een 
christelijk-socialistische. Dan krijgen die christe
nen tenminste nog de illusie, dat ze met christelij
ke politiek bezig zijn; moeten er ergens christelij
ke scholen komen of iets anders met plaats voor 
levensbeschouwelijke opvattingen, nou, dan wer
ken ze eventjes maar samen, dat kan best, maar 
voor de rest volgen ze gehoorzaam hun liberale of 
socialistische partners. Wellicht kunnen de 
liberale christenen of de socialistische nog wel 
aardig wat zeteltjes zodoende verwerven, je kan 
nooit weten . . .

ONBEGRIP

Het spijt mij oprecht, maar hoe hooggeleerd de 
schrijver ook op zijn vakgebied is, hij geeft met 
zijn voorstei wél blijk de politieke realiteit van het 
moment te onderkennen, maar tevens blijk van 
volslagen onbegrip voor wat christen
democratische politiek wU zijn, voor wat bij 
mensen, die de Nota van de Contaetraad zeer se
rieus nemen, de essentie van die politiek bete
kent. Voor die christen-democraten en dat zijn 
niet in eerste instantie socialistische of liberale 
christenen, betekent een aanvaarding van zijn 
suggesties een principiële ontkrachting van het 
streven het Evangelie zeggingskracht te geven, de 
Evangelische opdracht gestalte te geven, ook In 
politiek opzicht.

E. Sleijser-Tegelaar

2b denk ik er over

Het Evangelie 

naar de beschrijving 

van Koelewijn
De heer A. Koelewijn uit Hengelo heeft 
zich, blijkens het gestelde in De Neder
lander van 6 april 1973, geroepen gevoeld 
te reageren pp het gepubliceerde vraagge
sprek met de heer J. Lanser, waarop ik,
G.E. Baas, lid van de CHU, voorzitter van 
de Nationale Christen Onderofficieren 
Vereniging, nader in wil gaan.

Laat ik beginnen met voorop te stellen dat ik en 
ook de vereniging waarvan ik voorzitter ben, die 
is aangesloten bij het Christelijk Nationaal Vak
verbond, weleens van mening verschillen met de 
heer Lanser dan wel met het CNV zelf, waarbij 
dan van het hart geen moordkuil wordt gemaakt. 
Als de heer Koelewijn dagelijks de kranten leest 
dan heeft hij hierover wel eens het één en ander 
kunnen lezen. Hij vraagt zich af waar in het 
Evangelie dan wel staat dat er een meer recht
vaardige inkomensverdeling moet komen. Verder 
beticht hij de heer Lanser van het bedrijven van 
demagogie, besteedt aandacht aan de eigen 
verantwoordelijkheid van de christelijke vakbe
weging, die zij althans zou moeten hebben en die 
niet als meelopertje achter de marxisten aan 
moet sjouwen en zo zou ik nog even door kunnen 
gaan, want hij haalt veel overhoop.
Juist de uitspraak „als meelopertje achter de 
marxisten aansjouwen” vind ik demagogisch, 
omdat ook de heer Koelewijn, zoals zoveel ande
ren, snel het woord marxisme in de mond neemt 
zodra er vanuit de christelijke vakbeweging 
ideeën naar voren komen die niet in hun kraam 
te pas komen.

,,Het zit snor. De zaak komt voor el
kaar” . Deze woorden vormden de taxatie 
van de oud-informateurs mr. A. A. M. 
van Agt en prof. dr. W. HJlbeda over het 
slagen van de formatiearbeid van mr. J.
A. W. Burger en dr. M. Ruppert.
De woorden werden uitgesproken aan het 
begin van deze week, één dag nadat de 
beide informateurs hun eindrapport aan 
koningin Juliana hadden uitgebracht, en 
nog voor dat de beide formateurs met hun 
eigenlijke arbeid waren begonnen.
Nog geen twee weken waren mr. Van Agt 
en prof. Albeda aan het werk geweest. 
Hun opdracht was te onderzoeken op 
welke wijze op zo kort mogelijke termijn 
een kabinet zou kunnen worden gevormd 
dat geacht kon worden in voldoende mate 
steun in de volksvertegenwoordiging te 
zullen ondervinden. Zij kregen die op
dracht, omdat mr. Burger, die twéé maan
den lang aan het formeren was geweest, 
tenslotte twijfel was blijven behouden om
trent de te verwachten steun aan het door 
hem te vormen kabinet.
Nadat zij de opdracht hadden gekregen be
sloten de informateurs Van Agt en Al
beda allereerst te onderzoeken, door wel
ke oorzaak de formatiepoging van mr. 
Burger mislukt was. Hun onderzoek 
bleef daarbij. Zij ontdekten die oorzaak 
en kwamen tot de conclusie, dat geen an
dere deelonderzoekingen nodig waren om 
de opdracht tot een goed einde te brengen.

w e r k d o c u m e n t

Na allerlei besprekingen in de eerste 
week van hun informatie-arbeid, waarbij 
natuurlijk beraad met de voorzitters van 
de drie progressieve en de drie chris- 
ten-democratische fracties, zetten de in
formateurs zich in de tweede week aan 
het opstellen van een werkdocument; een 
document, dat bedoeld was om besproken

De uitlating van hem dat hij van elke gulden, die 
hij meer verdient, 69 cent naar allerlei potten 
voor laagbetaalden ziet gaan, hetgeen overigens 
niet nader wordt gepreciceerd, is voor mij aanlei
ding vast te stellen dat hij behoort tot diegenen 
die het, financieel gezien, veel beter hebben dan 
zeer veel medemensen. Ook hij laat niet na te 
stellen dat wij eens wat moeten geven voor die 
anderen die het werkelijk nodig hebben, waarbij 
hij dan doelt op de werkelijk laagbetaalden in 
Afrika en Azië, wat voor mij dan aanleiding is 
eveneens vast te stellen: Daar is er weer één die 
daarop de aandacht vestigt en de ogen sluit voor 
die andere naaste die in zijn eigen omgeving ver
toeft.
Als wij niet oppassen dan gaan wij eraan kapot 
om de mond vol te hebben over de onjuiste toe
standen elders in de wereld en de ogen te sluiten 
voor de narigheid in onze direkte omgeving en in 
ons eigen land.
Natuurlijk hebben wij ook een verantwoordelijke 
taak voor die derde wereld, waarvan de rijke lan
den vroeger, en wellicht ook nu nog, profijt heb
ben gehad, maar dat betekent niet dat we onze 
naasten in onze omgeving maar moeten laten 
zwemmen. Er zijn er nog tienduizenden die het 
moeten stellen met het minimum-loon en hon
derdduizenden met het loon dat daar nauwelijks 
dan wel enigermate bovenuit komt. Daarop is de 
aktie om tot een betere inkomensverdeling te 
geraken hoofdzakelijk gericht. Het gaat om de 
lager en laagst betaalden. Dat is evangelisch, 
want dat betekent de bereidheid opbrengen iets 
voor die ander te geven en dan mag er niet eens 
worden stil gestaan bij de vraag of dit wel exact in 
de Heilige Schrift staat. De Kerk laat haar stem, 
en terecht, op vele terreinen horen, waarbij ieder 
voor zich bij zichzelf ook niet te rade gaat o f de 
gebruikte woorden wel als zodanig in de Schrift 
voorkomen.
Wij, en dat geldt niet alleen voor hen die zich 
binnen de christelijke vakbeweging hebben 
georganiseerd, maar voor allen die Zijn Woord 
belijden, zijn verplicht om alles in het werk te 
stellen dat er rechtvaardigheid wordt betracht en 
dat niet alleen met woorden, liefst op een grote 
afstand, maar ook met daden, zowel in onze di
rekte omgeving als op een afstand.
Tenslotte kan ik niet nalaten op te merken dat 
het toch ook in het bijzonder aan de werknemers 
te danken is geweest dat zij door hun spaarzaam
heid eraan hebben meegewerkt dat er kapitalen 
konden worden gevormd eh werkgelegenheid kon 
worden gecreëerd. Als ik dan voor de heer Koele
wijn in raadselen mocht spreken, dan moet hij 
maar eens terugdenken aan de tijd dat wij de 
geleide loonpolitiek hebben gekend.

G.E. Baas

Veenendaal

te worden door de kandidaat-ministers. 
Mr. Van Agt en prof. Albeda legden het 
werkdocument tenslotte voor aan de zes 
fractievoorzitters.
In hun eindrapport aan koningin Juliana 
brachten de beide informateurs het resul
taat van hun arbeid als volgt onder woor
den:

EINDRAPPORT

,,Majesteit, op dinsdag 10 april 1973 
heeft u ons verzocht ,,te onderzoeken op 
welke wijze op zo kort mogelijke termijn 
een kabinet zal kunnen worden gevormd, 
dat geacht kan worden in voldoende mate 
steun in de volksvertegenwoordiging te 
zullen ondervinden.”
Wij hebben u van de .voortgang van dit on
derzoek op de hoogte gehouden, zowel 
per telefoon als in gesprekken die wij, 
daartoe door u ontvangen, met u mochten 
voeren.
Gevolg gevend aan het ons gedane ver
zoek zijn wij begonnen met te onderzoe
ken, door welke oorzaken de door mr.
J. A. W. Burger ondernomen formatie
poging is vastgelopen en of het moge
lijk is deze oorzaken alsnog weg te ne
men.
In het kader van dat onderzoek hebben wij 
gesprekken gevoerd met achtereenvol
gens de fractievoorzitters vande P.v.d.A., 
de P.P.R., D ’66, de K.V.P., de A.R.P. 
en de C.H.U.
Vervolgens hebben wij, zulks onder raad
pleging van de ex-informateur dr. M. 
Ruppert en de ex-formateur mr. J. A. 
W. Burger, een werkdocument opgesteld 
ten behoeve van besprekingen tussen kan- 
didaat-bewindslieden. Dit werkdocument 
hebben wij op donderdag 19 april j.1. 
ter kennismaking toegezonden aan 
de hierboven genoemde fractievoor
zitters, daaraan de mededeling toevoe
gende dat wij - tenzij ons in de loop van 
die dag ernstige bezwaren tegen het do
cument ter kennis zouden worden ge
bracht - het ervoor meenden te mogen 
houden dat (pre)constituerend beraad over 
het werkdocument geen zwarigheden zal 
opleveren. Alle geadresseerden hebben 
op de toezending van het werkdocument 
gereageerd.
Gelet op de aard van deze reacties als
mede op hetgeen wij hebben bevonden bij 
het verrichten van peilingen naar de mo
gelijkheden tot het regelen van de perso
nele problematiek die bij een kabinets
formatie zou kunnen rijzen, zijn wij tot 
de slotsom gekomen dat thans de stel
lige verwachting aanwezig is dat een ka
binet kan worden gevormd, dat geacht 
kan worden in voldoende mate steun in 
oe volksvertegenwoordiging te zullen on
dervinden.
Wij geven u in overweging de opdracht tot 
het vormen van een zodanig kabinet te 
verlenen aan een socialistische en een 
christen-democratische formateur, waar
bij met name aan de heren mr. J. A. W. 
Burger en dr. M. Ruppert gedacht zou 
kunnen worden.”
Aldus het eindrapport van de beide in
formateurs, op grond van welk rapport 
mr. Burger en dr. Ruppert inderdaad 
de formatie-opdracht kregen.

GEEN ONOVERKOMELIJKE
MOEILIJKHEDEN

De heren Van Agt en Albeda hadden op 
de persconferentie, waarop zij van hun 
werk vertelden, niet veel meer toe te 
voegen aan het eindrapport. Zij vatten 
het resultaat eigenlijk zo samen: ,,Noch 
wat het programma betreft, noch op de 
personele samenstelling zal de formatie 
op onoverkomelijke moeilijkheden stui
ten. Wij hebben de stellige overtuiging, 
de redelijke zekerheid, dat de formatie 
slaagt.”
Wat het programma betreft zeiden de oud- 
informateurs, dat de kandidaat-ministers 
daar aan de hand van het werkdocument 
moeten uitkomen. Ook de personele sa
menstelling, die bij elke kabinetsfor
matie moeilijkhden geeft, zal volgens hen 
tot een oplossing gebracht kunnen worden. 
Voor deze laatste opmerking verwezen 
de oud-informateurs naar hetgeen in het 
eindrapport geschreven werd. Zij son
deerden vorige week en tijdens de paas
dagen de verschillende meningen en kiVa- 
men tot de conclusie, -dat de zetel
verdeling geregeld zal kunnen wor
den, desnoods binnen de christen-demo
cratische samenwerking.

H .L.



VRIJDAG 27 APRIL 1973

Het werkdocument 

van de informateurs

van Agt en Albeda

De grondslag van de informatiear- 
beid van de kabinetsformateurs 
mr. J. A. W. Burger en dr. M. 
Ruppert wordt gevormd door het 
werkdocument, dat de informateurs 
mr. A. A. M. van Agt en dr. W. 
Albeda vorige week opstelden.
Dit werkdocument heeft de volgende 
inhoud:

A. INLEIDING

Grondslag van het beleid zal zijn 
,.Keerpunt 72”  van de PvdA, de PPR 
en D’66, zoals geactualiseerd bij 
memorandum d.d. 9.2.’73 en voorts 
de schets van beleid voor 1973 en 
volgende jaren van de KVP, de ARP 
en de CHU, zoals geactualiseerd in 
het program op hoofdzaken d.d. 
13.2.1973.
Voorzover deze programma’s met 
elkaar in strijd zijn, worden de des
betreffende punten behandeld bij het 
licht van de conclusies van de forma
teur Burger d.d. 19.2.’73.

Alternatief:

Grondslag van het beleid zal zijn:

Ie: , .Keerpunt ’72” , van de PvdA, 
de PPR en D’66 zoals geactualiseerd 
bij memorandum d.d. 9.2.’ 73;

2e: ,,Schets van beleid voor 1973 en 
volgende jaren”  van de KVP, de ARP 
en de CHU, zoals geactualiseerd in 
het program op hoofdzaken d.d. 
13.2.’ 73.
Voor zover deze programma’s met 
elkaar in strijd zijn, worden de des
betreffende punten behandeld bij het 
licht van de conclusies van forma
teur Burger d.d. 19.2.’73.

B. Te bespreken onderwerpen.

a. Verlaging van de defensiebe
groting 1973. Gelet op het feit dat 
het nieuwe kabinet pas bij het nade
ren van de zomer zal aantreden, 
zal dit slechts in beperkte mate 
mogelijk zijn.
De defensie-inspanning voor wat be
treft de jaren na 1973 bezien in het 
licht van onze verplichtingen in de 
NATO. Hierbij zich niet bij voor
baat vastleggen op percentages van 
het nationaal inkomen.

b. Verlaging van het collegegeld met 
ingang van het studiejaar ’7 3 /’74 
tot bijvoorbeeld 500 gulden in samen
hang met een nieuw stelsel van 
studiefinanciering, geen wijziging 
meer in het collegegeld over het 
studiejaar dat bij het aantreden van 
het nieuwe kabinet bijna verstreken 
is, behoudens de mogelijkheid van 
verrekening in het kader van de te 
treffen studiefinanciering.

c. In afwachting van het resultaat 
van nader beraad over het huurbe
leid, uiterste omzichtigheid met het 
uitbreiden van de huurliberalisatie. 
Liberalisatie van de huren behoeft 
niet door terugtreden van de woon- 
ruimtewet te worden gevolgd. Ook 
ten aanzien van eventuele (al dan 
niet partiële) herinvoering van de 
woonruimtewet rekening houden met 
onderscheiden situaties in verschil
lende delen van het land en met de 
positie van bijzondere groepen van

woningbehoevenden
bejaarden).

( bijvoorbeeld

d. Ten aanzien van de grondpolitiek: 
speculatie tegengaan door een voor- 
kooprecht te geven aan de gemeenten 
door bij onteigening van grond in 
beginsel de gebruikswaarde daarvan 
te vergoeden. Correcties voor onbil
lijkheden (bijvoorbeeld de vervan
gingswaarde).

e. Wanneer onafhankelijkheid voor 
Suriname en de Antillen? Een eind
beslissing daarover nadat de Konin- 
krijkscommissie haar rapport heeft 
uitgebracht.

f. Voor abortus een arrangement: 
zie brief mr. Burger van 19 februari 
onder punt 20, met dien verstande 
dat het kabinet het regeringsontwerp 
pas intrekt nadat de christen-demo- 
craten een eigen initiatief-ontwerp 
hebben ingediend.

g. Ten aanzien van de zelfstandigen:
-  de invoering van de fiscale oude
dagsvoorziening voortzetten;
-  voorrang voor een arbeidsonge
schiktheidsverzekering voor zelf
standigen, maar niet noodzakelijker
wijs binnen de norm van 0,75 procent 
per jaar.

h. Gezondheidszorg: een ingrijpende 
aanpak van de bestaande structuur 
mede met het oog op de noodzaak 
van kostenbeheersing. Een nota over 
deze materie aan de Tweede Kamer 
ter voorbereiding van een wet 
gezondheidsvoorzieningen,

i. Het particulier initiatief in onder
wijs- en welzijnswerk (levensbe
schouwelijke verscheidenheid) be
houden, binnen redelijke grenzen van 
doelmatigheid.

j. Geen automatische koppeling van 
alle sociale uitkeringen aan de ont
wikkeling (anders dan volgens de 
loonindex) van het wettelijk mini
mumloon.

k. De verhoging van de belasting
druk kan niet onbeperkt doorgaan. 
Daarom streven naar een geleide- _ 
lijke vermindering vanhetstijgings- - 
tempo.

l. Over nadere herziening van het 
vennootschapsrecht en verdergaan
de democratisering van de onderne
ming adviezen inwinnen van de SER.

m. Inkomensbeleid: waar het draai
punt te Iggen; men kan ook met 
verschillende draaipunten werken.

n. Bevolkingspolitiek: welke is ten 
deze de taak van de overheid?
De kabinetskwestie: in het algemeen 
zeer terughoudend. Voor wat betreft 
de punten a tot en met e slechts bij 
besluit van een gekwalificeerde 
meerderheid, bijvoorbeeld twee 
derde of een formule van gelijke 
strekking.

Tot zover de tekst van het werk
document, dat opgesteld werd ten 
behoeve van de besprekingen met de 
kandidaat-ministers.
De beide formateurs waren ten 
nauwste betrokken bij de opstelling 
van het document.

H. L.

Taken binnen CH-tweedekamer-fractie
De zeven leden van de christelijk-historisehe 
Tweede-Kamerleden hebben de taken verdeeld. 
Elk lid heeft een aantal onderwerpen van het ge
heel van de parlementaire arbeid in het bQzon- 
der onder zijn hoede. Dit komt tot uitdrukking in 
het lidmaatschap, of het plaatsvervangend lid
maatschap van een kamercommissie.

De kamercommissies bereiden de openbare be
handeling van wetsontwerpen en regeringsnota’s 
voor. Dat doen zij niet alleen door middel van 
schriftelijke gedachtenwisselingen met de be
trokken bewindsman. Er vindt ook vaak een 
mondeling overleg plaats tussen een commissie 
en een minister o f een staatssecretaris. De voor
bereiding kan zich ook uitstrekken tot werkbe
zoeken of hoorzittingen.

De verdeling van de taken binnen de CHU-frac- 
tie is:

Drs. A. D. W. Tilanus

—  fractievoorzitter drs. A.D.W. Tilanus is lid van 
de commissies voor de betrekkingen met Surina
me en de Nederlandse Antillen, voor de inlichtin
gen- en veiligheidsdiensten en voor CRM; voorts 
is hij plaatsvervangend lid van de commissies 
voor buitenlandse zaken en voor volksgezond
heid.

Dr. R. J. H. Kruisinga

dediging, voor de financiën, voor de rijksuitgaven, 
voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 
voor economische zaken, voor de handelspolitiek 
en voor milieuhygiëne.

T. Tolman

—  T. Tolman is lid van de commissie voor volks
huisvesting en ruimtelijke ordening, voor verkeer 
en waterstaat, voor landbouw en visserij en voor 
de visserij; voorts is hij plaatsvervangens lid van 
de commissies voor de betrekkingen met Surina
me en de Nederlandse Antillen en voor binnen
landse zaken.

A
H. Wisselink

—  H. Wisselink is lid van de commissies voor 
binnenlandse zaken, voor de civiele verdediging, 
voor financiën, voor ambtenarenzaken en pensi
oenen en voor naturalisaties; voorts is hij plaats
vervangend lid van de commissies voor onderwijs, 
wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onder
wijs, voor verkeer en waterstaat, voor landbouw 
en visserij en voor de visserij.

Drs. G. J. van Leyenhorst

—  drs. G. van Leijenhorst is lid van de commis
sies voor onderwijs, voor wetenschapsbeleid en 
wetenschappelijk onderwijs en voor milieuhy
giëne; voorts is hij plaatsvervangend lid van de 
commissie voor de kernenergie, voor CRM en 
voor de verzoekschriften.

Drs. D. F. V . d. Mei

—  drs. D.F. van der Mei is lid van het kamerpre- 
sidium, lid van de commissies voor ontwikke
lingssamenwerking, voor de rijksuitgaven en voor 
de werkwijze van de kamer, en voorzitter van de 
commissies voor economische zaken en voor de 
handelspolitiek; voorts is hij plaatsvervangend lid 
van de commissies voor defensie en voor het mid
den- en kleinbedrijf.

—  dr. R.J.H. Kruisinga is lid van de commissies 
voor buitenlandse zaken, voor kernenergie, voor 
sociale zaken en voor volksgezondheid; voorts is 
hij plaatsvervangend lid van de commissies voor 
ontwikkelingssamenwerking, voor de civiele ver-

Mr. W. Schollen

—  mr. W. Scholten is lid van de commissies voor 
justitie, voor defensie, voor het midden- en klein
bedrijf en voor de verzoekschriften; voorts is hij 
plaatsvervangend lid van de commissies voor so
ciale zaken en voor ambtenarenzaken en pensi
oenen.

ADRES

Zij, die over het een of andere parlementaire on
derwerp contact willen hebben met een christe- 
lijk-historisch kamerlid, kunnen aan de hand van 
de taakverdeling nagaan, wie zij moeten hebben. 
De contacten kunnen altijd gelegd worden via het 
secretariaat van de fractie (wetenschappelijk me
dewerker drs. H. van Spanning of secretaresse 
mejuffrouw L. Meijering), Tweede-Kamerge- 
bouw. Binnenhof la, Den Haag, telefoon 070- 
614911.
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Tweede Kam erfractie CHU doet n ie t meer mee

De CHU zal niet vertegenwoordigd 
zijn in een kabinet-Den Uyl. Dat 
was het besluit van de Tweede 
Kamerfractie na langdurig beraad 
jl. donderdag. De heer Tilanus 
verklaarde: „Ons hart zei dat
we moesten meedoen in de chris
tendemocratische samenwerking, 
maar ons verstand en politiek in
zicht hebben gezegd dat we op deze 
manier niet konden meedoen” . 
Ik betreur dit besluit.

Een week daarvoor, bij het eerste 
optreden van de formateurs Rup- 
pert/Burger besloot de fractie, 
tot veler verrassing, niet - zoals 
bij de formatie Burger - af te 
haJcen. Wel had de CHU personele 
bezwaren tegen de 10-6 zetelver
deling en programmatische be
zwaren tegen het werkdocument van 
de heren Van Agt en Albeda, maar 
de fractie was toch bereid tot 
verder overleg.

Daarna verklaarden de heren Bur
ger en Ruppert echter dat zij niet 
bereid waren wijziging te brengen 
in de 10-6 verhouding tussen linkse 
en christendemocratische minis
ters in het kabinet. In een veel 
vroeger stadium van deze eindeloze 
kabinetsformatie had overigens de 
heer Andriessen reeds getracht de 
verhouding op 10-7 te brengen, 
echter eveneens zonder resultaat. 
De heer Ruppert toonde zich nu 
vooral teleurgesteld omdat toch 
aan aan der belangrijkste bezwaren 
van de drie confessionele partijen, 
de bedenkingen m.b.t. de program
formule, duidelijk was tegemoet 
gekomen.

De heer Tilanus vond echter dat 
door die 10-6 basis geen recht 
werd gedaan aan de krachtsver
houdingen in het parlement. Daar 
heeft hij uiteraard volmaakt gelijk 
in en ik heb daar begrip voor, 
maar toch vraag ik me af of onder 
de huidige abnormale omstandig
heden - en abnormaal kabinet - 
na vijf maanden gepoker, we niet 
in een zo uitermate kritieke situ
atie zijn terecht gekomen, dat het 
hart het wint. In ’s lands belang.

De AR en KVP wilden als ’t ware 
de pijn voor de CHU overnemen, 
door resp. een staatssecretaris 
en een minister af te staan, nadat 
de anderen reeds eerder een extra 
staatssecretaris aan de confessio
nelen hadden toegezegd. Het ging 
de fractie echter wezenlijk om de 
basis van 10-6. Die basis was ook 
voor de ARP en KVP heel moeilijk 
te verwerken, maar zij zagen geen 
alternatief voor een ander kabinet. 
Om die reden meenden zij mee te 
moeten doen aan de werkverga
dering tussen de aangezochte 
ministers over het program. Zou 
daar blijken dat een reele invloed 
in het regeringsprogram mogelijk 
is, wilden zij over de bezwaren 
van de personele bezetting heen
stappen en zo Nederland weer re-

geerbaar maken. Na tien maanden 
een demissionair kabinet en 150 
dagen worstelen om tot een nieuw 
kabinet te komen, meenden zij nu 
niet anders te kunnen kiezen.

150 DAGEN

Wat heeft zich in die meer dan 
150 dagen o.m. afgespeeld? Voor 
een goed begrip hieronder een 
aantal hoofdpunten. De verkie
zingsuitslag had ons geschokt, toch 
bleef de CHU - terecht - voorstan
der van een meerderheidskabinet, 
omdat alleen zó ons land goed 
bestuurd kon worden.
De linkse drie hadden zichzelf - 
daartoe gedwongen door con
gressen - buitenspel gezet. Zij 
hadden het aanbod van de ARP, 
KVP en CHU om te spreken over 
een accoord over hoofdlijnen, van 
de hand gewezen. Zij hadden nu 
maximaal de steun van 65 kamer
leden te verwachten, een links 
meerderheidskabinet was dus 
onmogelijk.
Informateur Ruppert had daardoor 
niet zo heel veel mogelijkheden en 
wij schreven toen dat een nieuw 
kabinet snel gereed kon zijn. Op 
19 januari schreef de heer Tilanus 
aan informateur Ruppert dat zijn 
hele fractie zich positief opstelde 
tegenover een herstel van het oude 
vijf-partijen kabinet. Tussen de 
partners van die oude 5 bleken 
echter zodanige tegenstellingen dat 
daaruit een te vormen meerder
heidskabinet onmogelijk was. 
Informateur Ruppert werd gead
viseerd te streven naar een extra
parlementair kabinet. Ook daar is 
niets van gekomen.

Formateur Burger heeft de maan
den februari en maart gebruikt om 
een kabinet Den Uyl te formeren. 
Hij maakte weliswaar geen fraaie, 
maar nieuwe openingen door o.m. 
zijn overval op de AR waarbij de 
heren Boersma en De Gaaij Fort- 
mann Sr. bereid bleken te over
wegen deel te nemen aan zo’n 
kabinet. De CHU werd hardhandig 
om de oren geslagen waardoor deze 
als eerste afhaakte. Dankzij een 
uiterste krachtsinspanning van 
Andriessen en Aantjes leek de 
breuk nog te lijmen, maar de sfeer 
was tenslotte zo geworden dat for
mateur Burger zijn opdracht terug
gaf omdat hij toch wel enige twijfel 
had over de mate van te verwachten 
steun voor een kabinet-Den Uyl.

De koningin heeft daarna alle denk
bare adviseurs bij zich laten 
komen, een dubbeltal (Van Agt/ 
Albeda) laten informeren, die ten
slotte adviseerden dat de tijd rijp 
was voor een tweetal formateurs, 
Ruppert en Burger, die in staat 
werden geacht een meerderheids
kabinet te vormen. De juiste for
mule waarop linkse drie en con
fessionele drie met elkaar in zee 
zouden willen, leek gevonden te 
zijn.

MOEST DAT NU ZO?

De Tweede Kamerfractie van de 
CHU heeft anders beslist. Zij 
achtte de programmatische dwang 
van Keerpunt ’ 72 te groot. De 
bezetting van de portefeuilles 
baarde wellicht zorgen en er was 
vermoedelijk onvoldoende ver
trouwen in de komende pre-con- 
stituerende vergadering, waarin de 
toekomstige ministers moeten 
trachten elkaar op een prc^ram 
te vinden. Bovenal bleef het be
zwaar van de 10-6 zetelverdeling. 
Op zich stuk voor stuk respec
tabele redenen.

De fractie had natuurlijk ook kunnen 
overwegen of er, desondanks, niet 
een moment kan komen dat het 
landsbelang medewerking noodza
kelijk maakt. Of medewerking van 
de drie confessionele partijen ge
zamenlijk het zozeer gezochte 
meerderheidskabinet niet de ge
wenste stabiliteit (meer) had ge
geven. Als men dat wilde. Zij had 
ook kunnen meewerken opdat daar
door de christendemocratische 
samenwerking zou worden ver
sterkt inplaats van wankel ge
worden. Als men dat wilde.

Wellicht had ook iets zwaarder 
kunnen wegen het feit dat wij in ons 
land, waar wij in het algemeen 
toch al niet kinderachtig zijn in het 
gebruiken van tijd om een kabinet 
te vormen, nu reeds 150 dagen 
bezig zijn te praten, polariseren en 
lijmen, en daarmee alle records uit 
onze geschiedenis ver achter ons 
hebben gelaten. Wat blijft allemaal 
op regeringsniveau niet liggen, 
dat schreeuwt om een oplossing. 
Voor heel ons volk.
En tenslotte: we hadden vóór 29 
november ,,tien goede redenen om 
CHU te stemmen” . Kent u ze nog? 
De eerste was: ,,De CHU is een 
constructieve partij. Een partij 
die zich daadwerkelijk inzet om ons 
land bestuurbaar te houden. Want 
laten we wél wezen: aan chaos 
heeft u niets. Daarom streeft de 
CHU naar een meerderheid in het 
parlement die uw belangen op het 
oog heeft. Daarom ook streeft de 
CHU naar een zakelijke benadering 
van politieke vragen.
Daarom gaat de CHU landsbe
lang boven partijbelang” .
En de tiende reden uit dat pro
gram was: ,,Omdat de CHU het al
gemeen belang stelt boven welk 
partijbelang dan ook, is de CHU 

tegen politieke machtsconcentra
tie. Daarom gebruikt de CHU 
geen schijn-termen als progres
sief en conservatief.
Daarom is de CHU een construc
tieve partij die graag samenwerkt 
met andere constructieve partijen. 
Daarom gaat de CHU zich -  met 
KVP en ARP - inzetten om ons 
land bestuurbaar te houden” . 
Daarin herkenden zeer velen de 
Unie, dat was een redelijke en 
betrouwbare opstelling. Geen stre

ven naar macht, maar door goed 
overleg trachten te komen tot de 
best mogelijke oplossing.

WAT NU?

Ongetwijfeld zullen er onder ons 
een zucht van verlichting hebben 
geslaakt en tevreden zijn met het 
besluit van de Tweede Kamerfrac
tie. Die niet konden wennen aan de 
gedachte dat zij zouden meewerken 
met den Uyl c.s. Die in het verle
den weliswaar - zij het met moei te
kenden verdragen dat samenge
werkt werd met socialisten, dit 
ook boor de toekomst niet wilden 
uitsluiten, maar veel moeite hebben 
met de socialisten zoals die zich 
de laatste jaren opstelden. Na
tuurlijk zijn er die altijd de voor
keur zullen geven aan samenwer
king met de W D . Bovendien zijn 
er die denken dat dit besluit ons 
bij de eerstvolgende verkiezingen 
wel eens zetelwinst zou kunnen op
leveren. Maar die denken m.i. 
dan toch wel in termen van de heel 
korte termijn, die weinig te maken 
hebben met een visie van een po
litieke partij voor de toekomst. 
Als u dit leest kan de pre-con- 
stituerende vergadering inmiddels 
zijn aangevangen. Het is helemaal 
niet zeker dat deze zal slagen, 
d.w.z. dat allecandidaat-ministers 
bereid zullen zijn aan het ontwor
pen program mee te werken. Dat 
zullen we eerst moeten afwachten. 
Het zal niet alleen voor de confes
sionele deelnemers een zware op
gave zijn, maar evenzeer voor den 
Uyl en zijn vrienden. Immers die 
hebben al heel wat van Keerpunt 
’72 moeten laten rusten of punten van 
het confessionele program aan
vaard.
Doch indien men slaagt, hoe zal 
het dan verder gaan met het geza
menlijk fractiebeleid van de drie 
confessionele fracties? De heer 
Tilanus heeft gezegd niet achter 
Wiegel aan te zullen gaan, maar 
in nauwe samenwerking met AR 
en KVP nog zoveel m(^elijk van 
het gemeenschappelijk program te 
willen verwezenlijken. De fractie 
zal de daden van het kabinet zake
lijk beoordelen, maar kennelijk 
niet bij voorbaat tot de of^sitie  
behoren. Dat zal dan een uitermate 
moeilijke positie worden, die bo
vendien niet altijd even duidelijk, 
of wellicht zelfs onduidelijk kan 
worden.

SAMENWERKING

Komt dit kabinet er, dan zou de 
christendemocratische samenwer
king niet alleen wankel, maar op 
zijn minst vertraagd worden. Niet 
alleen bij ons, maar ook bij de AR 
Immers slechts een krappe meer
derheid is met Aantjes meeg^aan, 
en er is nog altijd een groep die

Vervolg zie pag. 2
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De C hristen -dem ocraten  op weg naar eenheid hebben de ene  
hindernis na de andere te  nem en. De fractie -voorz itters , (v.l.n.r.) 
de heren Aantjes, Tilanus en Andriessen, kunnen er over 
m eepraten. M aar hoe zij ook aan de jas getrokken w erden , de  
sam enw erking en de gedachte eenw ording hebben zij s taande  
kunnen houden. Deze foto - te r  gelegenheid van de  
onderscheiding van de heer Tilanus - is daar een vriendelijk  
symbool van.
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bepaald nog geen behoefte heeft 
Biesheuvel c.s. aan de kant te zet
ten. Anderen - of zijn het dikwijls 
dezelfden - hebben grote moeite 
met het program van de contact- 
raad op grond waarvan op 19 mei 
besloten zou worden of men op weg 
wil naar een versterkt christen
democratische samenwerking.

Ik schrijf „zou”  besloten worden, 
want zojuist vertellen de nieuws
berichten dat i.v.m. het afhaken 
van de CHU, de vergaderingen van 
KVP, AR en CHU op 19 mei niet 
zullen doorgaan. Men schijnt er van 
uit te gaan dat verder praten over 
samenwerkii^ op dit moment geen 
zin heeft, althans zolai^ de drie 
fracties zich niet gelijk opstellen 
tegenover het nieuwe kabinet.
De partijvergaderingen van AR en 
KVP gaan in ieder geval niet door, 
omdat op deze vergaderingen uit
sluitend gesproken zou worden over 
de voorstellen m.b.t. de christen
democratische samenwerking. Of 
ook de vergadering van de CHU niet 
doorgaat, is op dit moment nog niet 
zeker, omdat deze vergadering ook 
een reeks verenigingszaken op je 
agenda heeft staan, zoals jaarver
slagen, voorstellen kiesverenigin
gen, verkiezing leden Unieraad 
enz.
Toch zal er over niet te lange tijd 
duidelijkheid moeten komen. Kan 
die verdergaande samenwerking 
inderdaad een wezenlijk nieuwe im
puls, een nieuwe inspiratie-bron 
zijn? Zal alleen via de politieke 
lijn werkelijk vorm gegeven kunnen 
worden aan begriiq)en als barm

hartigheid, gerechtigheid en vre
de? Werkelijk een startpunt zijn dat 
ons opnieuw zal doordringen van 
de noodzaak dat ook ons politiek 
handelen, ons program, onze 
mentaliteit doortrokken moet zijn 
van de hunkering naar meer ge- 
rechti^eid, vrede en vrijheid. Die 
ons niet alleen de keuze laat 
tussen W D  of PvdA, maar die 
ruimte biedt voor die geestesstro
ming waarvan u en ik heil ver
wachten. Waarover Van Spanning 
zo scherp en duidelijk heeft ge
schreven in de Nederlander van 6 
april. Laat ons dat overwegen. Ook 
nu.

Conflict
opgelost

B.

Bijeenkomst 
Kametkringen 
Arnhem en 
Nijmegen

De kamerkringen Arnhem en Nijmegen van de 
CHU houden op woensdag 9 mei een 
gezamenlijke bijeenkomst, en wel in het cultureel 
centrum „De Coehoorn” , aan de Coehoornstraat 
11 (tegenover het station) te Arnhem. Aanvang 8 
uur.
Gesproken zal worden over de christen-democra
tische samenwerking, aan de hand van de nota 
„Op weg naar een verantwoordelijke samenle
ving” van de contactraad van KVP/ARP/CHU 
en de notitie van het Uniebestuur (zie „de Neder
lander” van vrijdag 20 april). De discussie wordt 
ingeleid door de Unievoorzitter, mr. O.W.A. van 
Verschuer.

De beleidsorganen van de Industriebonden 
hebben hun goedkeuring gehecht aan het 
basisakkoord dat tussen hun besturen 
en de werkgevers was bereikt.
Het NKV had de grootste moeite, maar 
heeft tenslotte de solidariteit met NVV 
en CNV het zwaarste doen wegen.
Een wetenschappelijk instituut moet, in 
opdracht van werknemers en werkgevers, 
proberen vóór 31 december gereed te 
zijn met een studie, opdat de bij het 
conflict betrokken partijen beter gefun
deerd kunnen onderhandelen.

Voorlopig kan men de schade gaan op
maken. Niet alleen de financiële, maar 
ook in hoeverre onderlinge verhoudingen 
zijn beschadigd. Laten we hopen dat alle 
conflicten over de hele linie, althans 
voorlopig, zijn opgelost en niet opnieuw 
getwist zal gaan worden, soms zelfs 
over kwarten van procenten. En men 
zich daarbij vooral zal herinneren de 
woorden van SER-voorzitter De Pous 
dat onze hele economie is gebouwd op 
overlegstructuren.
In ieder geval behoeft het nieuwe kabinet 
zich niet onmiddellijk over dit conflict 
te beraden. Het is nu, naar we hopen, 
voorlopig van de tafel. Maar het komt 
terug. Wie weet hoe snel van deze rege
ring een duidelijke vastberaden rol zal 
worden gevraagd om strijdende partijen 
in deze sector bij elkaar te brengen. 
Indien deze nieuwe regering er tenminste 
eveneens van overtuigd is dat structurele 
verbeteringen, ook in de inkomensverhou
dingen, alleen via goed overleg tot stand 
kunnen komen.

B.

Koninklijke 

onderscheiding voor 

dis. A. D. W. Tilanus 

en mr. C. A. Bos

Ter gelegenheid van de verjaardag van koningin 
Juliana zyn drs. AJ).W . Tilanus, voorzitter van 
de Tweede-Kamerfractie van de CHU, en mr. 
C A . Bos, oud-Iid van de Tweede Kamer voor de 
CHU, benoemd tot ridder in de orde van de Ne- 
deriandse Leeuw.

De voorzitter van de Tweede Kamer, dr. ir. A. 
Vondeling, heeft vorige week vrijdag deze onder
scheidingen uitgereikt tijdens een korte plechtig
heid in het kamergebouw. In zijn toespraak 
herinnerde dr. Vondeling aan de vele werkzaam
heden van drs. Tilanus, onder andere ook als lid 
van het presidium, en aan zijn door iedereen be
wonderde beminnelijkheid.
Mr. Bos, aldus dr. Vondeling, heeft zich geduren
de een lange reeks van jaren verdienstelijk ge
maakt. Hij noemde niet alleen zijn kamerlid
maatschap en het lidmaatschap van het Europese 
parlement, maar ook zijn werkzaamheden voor 
de parlementaire enquêtecommissie, die in de 
eerste jaren na de tweede wereldoorlog „het con
trolerende werk van de kamer, dat tijdens de 
oorlog niet kon plaats vinden, achteraf deed” . 
De redactie van het christelijk-historische week
blad „De Nederlander” biedt namens haar lezers 
de beide ridders gelukwensen aan.

H.L.

Mr. C. A. Bos
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Uitstel beslissing over nota contactraad
De kans is groot, dat op de algemene ver
gadering van de CHU op zaterdag 19 mei 
te houden in het congrescentrum ,,Or- 
pheus”  te Apeldoorn, de nota,,Op weg naar 
een verantwoordelijke maatschappij”  van 
de contactraad van KVP/ARP/CHU niet 
aan de orde gesteld wordt. Dit is dan het 
gevolg van de ontwikkelingen rond de 
kabinetsformatie in het bijzonder van het 
principiële besluit van de christelijk- 
historische Tweede-Kamerfractie niet 
deel te nemen aan het vooroverleg van de 
kandidaat-ministers.
Vorige week vrijdagavond kwamen de 
dagelijkse besturen van de drie chris- 
ten-democratische partijen in een geza
menlijke vergadering, in het Jaarbeurs
congrescentrum te Utrecht, bijeen. Deze 
bijeenkomst was belegd met het oog op de 
zaterdag 19 mei te houden afzonderlijke 
vergaderingen: de algemene vergadering 
van de CHU, de vergadering van de 
partijraad van de KVP en de vergadering 
van de partijraad van de ARP.
Omdat op elk van deze drie vergaderin
gen een beslissing zou worden genomen 
over de samenwerking van de drie par
tijen in de toekomst, zouden de dagelijkse 
besturen in dë gezamenlijke bijeenkomst 
zich buigen over een concept-resolutie, 
bestemd voor de drie partijtoppen.,

VASTHOUDEN

Aangezien een dag voor deze gezamen
lijke bestuursvergadering de CHU-fractie

tot haar beslissing kwam, stond de ver
gadering in het teken daarvan. Tijdens de 
bespreking bleek, dat de drie dagelijkse 
besturen vasthouden aan de oorspronke
lijke opzet om de behandeling van de nota 
van de contactraad te doen plaats vinden 
nadat de kabinetsformatie zal zijn afge
rond.
Verwacht werd vorige week vrijdagavond, 
dat in de week na de 19e mei in de 
Tweede Kamer het kamerdebat over de 
regeringsverklaring van het nieuwe kabi
net zal worden gehouden. Daarom besloten 
de drie dagelijkse besturen hun partij
besturen voor te stellen de behandeling 
van de nota van de contactraad in de 
toporganen van de partijen te verschuiven 
naar een tijdstip dat zal vallen ongeveer 
twee tot drie weken na de regeringsver
klaring van het nieuw-optredende kabinet.

Wat de CHU betreft: het ligt in de bedoe
ling dat het Uniebestuur dezer dagen de 
definitieve beslissing neemt. De gedachten 
gingen er in de loop van de afgelopen 
week naar uit oïh in elk geval de algemene 
vergadering op' 19 mei doorgang te laten 
vinden, teneinpe de jaarstukken normaal 
af te handelen/

BETER

Zondag jongstleden was mr. O. W. A. van 
Verschuer, voorzitter van de CHU, aan 
het woord in de NOS-tv-uitzending ,,Ter 
visie” . Hij zei te menen, dat het terwille

van de christen-democratische samen
werking beter zou zijn geweest als de 
CHU een inbreng in het toekomstige ka
binet had geleverd. Mr. Van Verschuer 
betreurde het afhaken vandeCHU-fractie, 
maar hij had toch begrip voor het feit, 
dat de onaantastbaarheid van het progres
sieve program en de zetelverdeling aan
leiding werden voor de standpuntbepaling 
van de fractie.
De Unievoorzitter zei voorkeur te heb
ben voor een puur progressief kabinet, 
met KVP, ARP en CHU in een construc
tieve rol. Hij hoopt en verwacht nu, dat 
de fracties van KVP en ARP en die van 
de CHU zich op dezelfde wijze tegenover 
het kabinet zullen opstellen.

DUIDELIJKHEID

De christen-democratische samenwer
king heeft volgens mr. Van Verschuer in 
de tv-uitzending wel een knauw gekregen. 
Met betrekking tot het uitstellen van de 
beslissing over de nota van de contact
raad zei hij: ,,Wij willen eerst duidelijk
heid hebben of de christen-democratische 
samenwerking ook door de drie kamer
fracties wordt gesteund en hoe de drie 
fracties van het regeringsprogram zullen 
ontvangen. Als op geloofwaardige wijze 
naar buiten komt dat dezelfde lijn wordt 
gevolgd is er geen enkel beletsel.”

H. L.

CHU niet opofferen aan verwelkend ideaal
In de Nederlander van vrijdag 6 april 
schrijft Van Spanning: ,,De christen-de
mocratische partijen staan voor belang
rijke beslissingen. De vergadering van 19 
mei van KVP, ARP en CHU is in dit 
opzicht van essentieel belang. Daar moet 
een principe beslissing over die samen
werking vallen. Vanzelfsprekend gaan 
sommigen dan aarzelen! Moeten we niet 
voorzichtig zijn en iets meer vasthouden 
aan het vertrouwde, werpen we niet te
veel weg? Daartegenover staan anderen die 
menen dat er al te lang gepraat is. Zij 
willen eindelijk actie zien” . Van span
ning suggereert hiermee, dat sommigen 
een soort emotionele aarzeling tegen
over samenwerking zouden hebben.
Niets is echter minder waar. Als er al 
vraagtekens rond de samenwerking ge
plaatst worden gebeurt dat op grond van 
bepaalde feiten en ontwikkelingen. Zo ’n 
feit is bijvoorbeeld dat er tot nu toe 
inderdaad reeds eindeloos over de samen
werking is afgepraat en afgeschréven, 
zonder dat dit geleid heeft tot enig poli
tiek werkelijk relevante samenwerkings
vorm. Over de door mij bedoelde ont
wikkelingen schreef in diezelfde Neder
lander van zes april dit: ,,Er is in de 
afgelopen maanden zo het een en ander 
gebeurt, dat zich niet laat verdoezelen 
door een formeel ,,ja”  tegen de nota 
van de contactraad. Allereerst zullen 
ook, wat de politieke praktijk -betreft, 
de partijen weer op één noemer moeten 
komen. Als dat niet lukt heeft formele 
samenwerking nauwelijks zin. Immers, 
een van de doelstellingen, beoogd door 
christen-democratische eenheid, was en 
is een zekere verduidelijking van het 
Nederlandse partijsysteem. Welnu als de 
resultante van de drie partijconventies 
op 19 mei een in zichzelf politiek ver
deelde federatie oplevert dan is ook deze 
doelstelling niet bereikt” . In zekere zin 
heb ik hiermee reeds een duidelijke re
actie gegeven op een van de hoofdelemen
ten van Van Spannings betoog. Maar hij 
heeft recht op meer. Ik ben hem er na
melijk erkentelijk voor dat hij mij in 
heeft recht op meer.

ERKENTELIJK

Ik ben hem er namelijk erkentelijk voor 
dat hij mij in feite gelijk geeft wanneer 
hij schrijft: ,,Maar met die grondslag 
en dat program zijn wij er naar mijn 
mening nog niet. Want ook na 19 mei 
zal de vraag gesteld worden: ,,Met 
wie wil de nieuwe Christen-Democrati- 
sche Partij, dan wel het partijverband 
van KVP, ARP en CHU, gaan regeren. 
Voor welk beleid kiest U. Voor de 
VVD of voor de PvdA? We blijven dus 
in de wurgende greep van de polari
satie” .Uit dit citaat blijkt dat ook Van 
Spanning vindt, dat, waar men ook staat 
binnen het raam van de christen-demo- 
cratie, je zonder al teveel schade aan 
je politieke ziel, op 19 mei vóór de nota 
kan stemmen*. En daarin ligt dan tege
lijkertijd de ontkenning van de overdre
ven betekenis, die mensen als Bleumink

aan de nota toekennen. De opstellers 
van de nota verontschuldigen zich al bij 
voorbaat voor hun eigen vaagheid wanneer 
ze in een ,,Ten Geleide”  het volgende 
proza ten beste geven: ,,In het hiernavol
gende is beoogd een aanzet te geven 
voor onze politieke filosofie en de type
ring van onze benaderingswijze van de 
hoofdproblemen voor de zeventiggr jaren. 
Het bevat dus geen nadere concretise
ring in een werkprogramma. Wij hebben 
slechts op enkele punten onze ideeen nader 
toegespitst, bij wijze van illustratie, voor
beeld of om onze denkrichting te ver
duidelijken. Een actieprogram zal nog 
moeten volgen” . Alsof dit nog niet genoeg 
is komen de auteurs, alvorens het karak
ter van de nieuwe christen-democratische 
organisatie te beschrijven, tot de navol- 
organisatie te beschrijven, tot de volgen
de boutade: ,,Wij hebben heel kort enke
le kenmerken van onze maatschappij ge
geven die even zovele probleemgebieden 
zijn, en wij hebben enkele wegwijzers 
geplaatst die verdere diepteboringen be
hoeven. Zelfs uit deze summiere schets 
zal duidelijk zijn welk een grote taak 
ons wacht om verhoudingen en struc
turen diepgaand te wijzigen” .

PUZZELRIT

Ik heb bij herhaalde lezing van de nota 
geprobeerd de wegwijzers te vinden. Het 
is helaas, een puzzelrit geworden in een 
doolhof van zorgen, die ieder bewust 
levend mens met zich draagt. Maar wer
kelijke wegwijzers in politieke zin ben 
ik niet tegen gekomen. Ter illustratie 
één voorbeeld, maar dat is dan ook 
het einde in vrijblijvendheid. Schrijvend 
over de problemen van de derde wereld 
zeggen de auteurs dit; ,,dat de erken
ning dat hulp, handel en mentaliteits
wijziging veelal onvoldoende zullen zijn 
als in een aantal ontwikkelingslanden de 
interne structuur en de bezitsverhoudingen 
niet ingrijpend gewijzigd worden. Dit 
laatste kan ook tot onze zorg gaan beho
ren. Wij begrijpen dat soms, ten einde 
raad, revolutionaire krachten in een ver
strikte maatschappij de Gordiaanse knoop 
moeten doorhakken. Wij voegen hieraan 
toe, dat wij in revolutie als zodanig 
geen innerlijke garantie zien voor een 
betere toekomst, en verslaving aan re- 
volutie-ideologieën afwijzen.”  Tot zover 
de opstellers van de nota. Nog geheel 
afgezien van de onduidelijkheid, waarin 
een innerlijke garantie zich van andere 
waarborgen zou onderscheiden, geven deze 
regels vooral te denken om hun niets
zeggendheid. Het gaat er in onze bui
tenlandse politiek namelijk helemaal niet 
om of wij begrijpen dat er in sommige 
landen revolutionaire bewegingen zijn. 
Dat begrijpt iedereen die een broertje 
dood heeft aan alle vormen van dicta
tuur. Het gaat erom hoe wij in de prak
tijk van onze buitenlandse politiek dit 
soort verschijnselen verwerken. Daar
over lopen de meningen uiteen, maar be
grijpen doen we het allemaal wel.

door drs. A. M. de Boo

VERDIENSTE

Het is overigens helemaal niet mijn be
doeling de nota in de grond te boren. 
Integendeel, het werkstuk heeft - als je 
door de wat gezwollen rethoriek heen- 
gluurt - zijn verdienste als een, zij het 
onvolledige, samenvatting van politieke 
problemen. Maar een wegwijzer is het niet. 
Daarom zal op 19 mei de vraag van sa
menwerking niet beantwoord worden op 
basis- van de nota, maar op feitelijke 
ontwikkelingen in en tussen de drie chris
telijke partijen. Maar genoeg over de nota. 
Terug naar Van Spanning. Hij suggereert 
dat ik het geloof in de christen-democra
tische politiek verloren zou hebben. Dat 
is niet correct geformuleerd. Ten eerste 
gaat het hier niet om een soort geloven, 
maar om een beoordeling of een bepaal
de conceptie levensvatbaar is. Ten tweede 
verwijt Van Spanning mij, dat ik dit 
,,geloof”  niet zou hebben, omdat ik me 
een plaatsbepaling aan de hand van ande
re partijen laat opdringen. Dat laatste 
is sowieso onjuist. Ook Van Spanning 
weet, dat ik mij altijd mordicus verzet 
heb tegen een indentificatie van de CHU 
door het sluiten van een of ander stem
busakkoord. Maar juist het feit, dat men 
een dergelijke gedachtengang nooit ten 
principale heeft afgewezen is de oor
zaak van de verstrekte polarisatie. Een 
verschijnsel, dat na de laatste verkie
zingen een wellicht blijvende rol in on
ze politiek zal gaan vervullen. Daar 
moeten we dus rekening mee houden. 
Wat het eerste betreft nog dit: Er is 
geen enkel bezwaar tegen christen-de
mocratische samenwerking. Integen
deel. Maar dan moeten we het wel in 
politiek opzicht met elkaar eens zijn. 
Anders gaan we gezamenlijk ten gronde. 
Zolang daarover geen klaarheid bestaat 
wil ik de CHU niet opofferen aan een 
verwelkend ideaal, dat uiterst vervaagd 
uit het bleekwater van de formatie naar 
boven komt.

Maasland de Boo

* Intussen bevestigt het besluit, om de 
beslissing die op 19 mei had moeten 
vallen, uit te stellen, mijn scepcis 
t. a. v. de samenwerking.
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In het vorig nummer van „De Nederlander” , van 
vrijdag 27 april, stond een overzicht van de taken 
binnen de Tweede-Kamerfractie van de CHU. In 
dit overzicht werd helaas een verkeerde foto op
genomen: in plaats van de foto van de heer T. 
Tolman was er die van mr. W. Scholten.
De redactie betreurt deze vergissing.

laanfergadering 
CHU op zaterdag 

19 mei
De jaarvergadering-1973 van de CHU 
wordt gehouden op zaterdag 19 mei aan
staande in de stadsschouwburg 
„Orpheus” te Apeldoorn. Het Uniebe
stuur venvacht, dat zoveel mogelijk Unie
leden aanwezig zullen zijn, mede met het 
oog op de te nemen beslissing over de 
christendemocratische samenwerking. 
Het aanvangstijdstip van de jaarvergade
ring is 10 uur des morgens. De agenda 
luidt:

1. Opening door de Unie-voorzitter mr. 
O.W.A. Baron van Verschuer.

2. Notulen van de algemene vergadering 
van 29 april 1972 te Utrecht.

3. Jaarverslag over 1972 van de CHU en 
haar organisaties.

4. Financieel verslag 1972 en de begro
ting over 1973.

5. Voorstellen kiesverenigingen.

6. Voorstel van de Unieraad tot 
wijziging van het program van de 
CHU.

7. Verkiezing leden Unieraad.

8. Rede van de voorzitter van de 
christelijk-historische fractie in de 
Tweede Kamer, drs. A.D.W. Tilanus.

9. Voorstellen van de zijde van het 
Bestuur aangaande christen-demo
cratische samenwerking.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

De stukken, welke behoren bij de agenda, 
werden opgenomen in het leden-contact
blad „de Nederlander” van vrijdag 20 
april. Degenen, die van plan zijn de 
jaarvergadering bij te wonen, wordt 
aangeraden, dat nummer van „de 
Nederlander” mee te nemen. Er verschijnt 
namelijk geen apart programma-boekje.

H.L.
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CHU-fractie n ie t akkoord m et 10-6 verhouding
De Tweede-Kamerfractie van de CHU heeft er 
niet mee ingestemd, dat geestverwanten zouden 
deelnemen aan het voor-overleg van kandidaat- 
ministers van het door de beide kabinetsforma
teurs mr.JA.W . Burger en dr. M. Kuppertte for
meren kabinet. Deze beslissing, welke vorige 
week donderdag na urenlang overleg genomen 
werd, was gegrond op principiële bezwaren tegen 
de door de formateurs gedachte zetelverdeling in 
het nieuwe kabinet: 10 progressieve ministers en 
zes christen-democratische ministers.
Dit principiële uitgangspunt van de christelijk- 
historische fractie ondervond groot begrip bij zo
wel mr.W.Aantjes, voorzitter van de ARP-fractic 
als bij mr. FJIJJ. Andriessen, voorzitter van de 
KVP-fractie. Zij evenwel besloten - voornamelijk 
omdat zij geen andere mogelijkheden zagen - 
akkoord te gaan met de 10-6 verhouding.

De beide formateurs mr. Burger en dr. Ruppert 
gingen aan het werk op grond van het werkdocu
ment, dat was opgesteld door de informateurs mr. 
A.A.M. van Agt en prof. dr. W. Albeda. Dit docu
ment was voorgelegd aan de voorzitters van de 
fracties van PvdA, PPR, D’66, KVP, ARP en 
CHU en op grond van de ontvangen reacties 
meenden de informateurs, dat er geen onoverko
melijke moeilijkheden meer zouden zijn, wat be
treft program en personele samenstelling. De in
formateurs hadden koningin Juliana aanbevolen 
mr. Burger en dr. Ruppert de formatie-opdracht 
te geven.

ZWAARWEGENDE BEZWAREN

De christelijk-historische fractie had, bij monde 
van haar fractie-voorzitter drs. A.D.W. Tilanus 
als volgt gereageerd op het werkdocument:
„Uit de thans geformuleerde programbasis blijkt 
dat Keerpunt ’72 het karakter van onaantast
baarheid heeft verloren en er een nevenschikking 
heeft plaats gevonden tussen Keerpunt ’72 van de

PvdA, de PPR en D ’66, zoals geactualiseerd bij 
Memorandum d.d. 9-2-’73 en Schets van beleid 
voor 1973 en volgende jaren van de KVP, de ARP 
en de CHU, zoals geactualiseerd in het Program 
op hoofdzaken dd 13-2-’73. Hierdoor is de situa
tie zoals deze zich tijdens de formatie van de heer 
Burger had ontwikkeld, gewijzigd.
Tegen deze achtergrond zijn wij in principe be
reid -ondanks het feit dat er bij ons op een aantal 
belangrijke punten zwaarwegende bezwaren aan
wezig zijn met betrekking tot uw werkdocument - 
uw poging krachtens' uw opdracht te onderzoe
ken op welke wijze op zo kort mogelijke termijn 
een kabinet zal kunnen worden gevormd, dat ge
acht kan worden in voldoende mate steun in de 
volksvertegenwoordiging te zullen ondervinden, 
te ondersteunen.

Ons eindoordeel over de vraag of wij geestver
wanten al dan niet zullen ontraden in het door u 
beoogde kabinet zitting te nemen, zal afhangen 
van de conclusies waartoe het (pre) constituerend 
beraad zal leiden, alsmede van de zetelverdeling 
en de zetelbezetting.”

Aldus de reactie van de christelijk-historische 
fractie op het werkdocument van de informateurs 
mr. Van Agt en prof. Albeda.
Nadat de beide formateurs mr. Burger en dr. 
Ruppert hun werkzaamheden waren aangevan
gen en meer bekend was geworden over de ge
dachte zetelverdeling in het door hen beoogde 
kabinet kwam de CHU-fractie opnieuw bijeen. 
Dit leidde tot een briefwisseling over en weer (zie 
elders in dit nummer van „De Nederlander”)

NIETVERDER

En het gevolg was, dat de fractie van de CHU niet 
verder deelnam aan de kabinetsformatie.
„De 10-6 verhouding” , aldus heeft drs. Tilanus 
het standpunt van zijn fractie vertolkt, „doet geen 
recht aan de verhouding in de Tweede Kamer. De

kiezers hebben op 29 november van het vorig 
jaar, bij de Tweede-Kamerverkiezingen, een uit
spraak gedaan. Zij hebben de krachtsverhoudin
gen in het parlement bepaald. Die verhoudingen 
moeten terug te vinden zijn in het kabinet, dat 
door mr. Burger en dr. Ruppert geformeerd 
wordt. Want zij willen een kabinet, dat voldoende 
steun ih de volksvertegenwoordiging ondervindt, 
namelijk de steun van de beide blokken: het pro
gressieve en het christen-democratische” .

GEEN REDEN

De christelijk-historische fractie had er in één 
van haar brieven voor gepleit, de christen-demo- 
craten zeven ministers-zetels toe te kennen. De 
formateurs wilden het evenwel op zes houden. 
Orndat in een eerder conceptie, toen ook van zes 
christen-democratische ministerszetels sprake 
was, die bezet zouden worden voor KVP en ARP, 
was gedacht aan vier KVP en twee ARP.
De fractievoorzitters van KVP en ARP toonden 
zich, in de door mr. Burger en dr. Ruppert voor
gestelde 10-6 verhouding, bereid tot het brengen 
van een offer. Een van deze partijen wilde, in on
derling overleg, een zetel afstaan. Maar de CHU 
meende van dit offer geen gebruik te moeten ma
ken.

GEEN RECHT

„Als wij dat offer zouden accepteren, dan wordt 
geen recht gedaan aan ons principiële uitgangs
punt. Wij hebben overwegende bezwaren tegen 
de 10-6 verhouding” , aldus drs. Tilanus. Hij be
treurde het met zijn fractie, dat de formateurs 
niet ingegaan waren op de argumenten van de 
fractie inzake de evenredige steun, die het kabi
net in de kamer zou moeten ondervinden. „Die 
evenredige steun gaat, om te beginnen, al een rol 
spelen bij het vooroverleg van de kandidaat- 
ministers, het pre-constituerend beraad” , zei drs. 
Tilanus.

NIET IN OPPOSITIE

Als de CHU straks, na de vorming van het nieuwe 
kabinet, geen geestverwanten onder bewindslie
den heeft, zal zij toch niet in de oppositie gaan. 
„Wij zullen het kabinet zakelijk beoordelen. On
ze maatstaf zal het gemeenschappelijk 
programma van KVP, ARP en CHU zijn. Eh 
aangezien KVP en ARP ook vanuit dit program
ma zullen werken, zal er toch veel gezamenlijk 
werk verricht kunnen worden” , zei drs. Tilanus. 
Hij dacht dan ook, dat de christen-democratische 
samenwerking verdere gestalte zou kunnen krij
gen, al zal daarover vrel beraadslaagd dienen te 
worden.

OVERLEG

De christelijk-historische fractie nam haar 
beslissing, nadat zij overlegd had met het Unie- 
bestuur en de Eerste-Kamerfractie. „In overgrote 
meerderheid stond het Uniebestuur achter ons” , 
aldus drs. Tilanus.
Mr. Andriessen (KVP) gaf, nadat de CHU haar 
beslissing genomen had, toe, dat de 10-6 verhou
ding geen volledig recht doet aan de krachtsver
houdingen in het parlement. Maar na afweging 
van een aantal politieke factoren wilde hij 10-6 
toch accepteren. Hij betreurde het dat door de 
starre houding van links de CHU niet verder 
meedeed aan de formatie. Dat legt volgens hem 
een hypotheek op het toekomstig beleid.
Mr. Aantjes (ARP) was het eens met de visie van 
drs. Tilanus inzake de 10-6 verhouding. Hij had 
graag binnen de zes christen-democratische 
ministersposten er één aan de CHU toegekend. 
Nu dit niet mogelijk bleek zou hij, in overeenstm- 
ming met de meerderheid van zijn fractie, aan de 
formatie verder meewerken.

H. Lokkerbol.

Loh manstichting zette hoofdtaak op beproefde wijze voort
De Lohmanstichting, het wetensehappelijk cen
trum van de CHU, heeft het vorig jaar een van 
haar hoofdtaken: het commissiewerk tenhbehoe- 
ve van de christelijk-historische fracties in beide 
kamers der Staten-Generaal en ter doorwerking 
in en buiten de Unie op beproefde wijze voortge
zet. Aldus blijkt uit het jaarverslag 1972 van de 
Jhr. mr. AJF. de Savomin Lohmanstichting.
Dit verslag komt in bespreking op de algemene 
vergadering van de CHU, die op zaterdag 19 mei 
te Apeldoorn gehouden wordt.

Het onderdeel begrotingsbehandeling, dat ook 
tot de werkzaamheden van de stichting behoort, 
kwam door de in augustus opgetreden kabinets
crisis niet zo van de grond als gebruikelijk was, 
doch dit werd gecompenseerd door het aandeel 
dat ook de Lohmancommissies leverden in het 
werk van de beide programcommissies van ARP, 
CHU en KVP.

In de traditie, gesprekken met bewindslieden 
werd in 1972, een bijeenkomst gehouden van de 
integrale onderwijssektor met minister mr. C. van 
Veen.

De Werkgroep Evangelie en Politiek kwam in 
nieuwe samenstelling bijeen, leverde een door
wrocht werkstuk op dat ook in de Contactraad 
ter tafel kwam en dat verder ook ruimschoots bij
droeg tot de diskussie over dit onderwerp.

De beide commissies Volksgezondheid en Wel
zijnsbeleid deden een zeer belangrijk rapport het 
licht zien, getiteld „Naar een Integraal Systeem 
van Welzijnszorg” , dat in zeer wijde kring in ons 
land de aandacht trok. Ook de Welzijnsraad uit 
het Kabinet besprak dit werkstuk, een bespre
king voorbereid door de interdepartementale 
Commissie Welzijnszaken. Fraktie en Unie wa
ren eveneens ten zeerste gebaat met hetgeen de 
beide commissies op dit gebied tot stand hadden 
gebracht.

In 1972 kwam een Werkgroep Bestuurlijke Or
ganisatie tot stand die zich in eerste instantie aan 
de moeilijke materie van de gewestvorming wijd
de.
Een groot aantal deskundigen kwam diverse ma
len bijeen, in het C.H.-tijdschrift werd in dit ver
band gepubliceerd door dhr. LH. Reinders en het 
ziet er naar uit dat in 1973 een waardevolle bij
drage aan de meningsvorming m.b.t. het onder
havige onderwerp zal kunnen worden gepubli
ceerd.

Ook op het gebied van de ontwikkelingszaken 
vond het werk voortgang. In 1972 werden twee 
werkgroepen ingesteld, t.w. Medefinanciering en 
Internationale Arbeidsverdeling. Deskundigen 
uit diverse disciplines verleenden hun assistentie 
en eerstgenoemde werkgroep publiceerde in ok
tober over haar werkzaamheden.

De Werkgroep Politicologen wijdde een studie
opdracht aan het rapport De Nederlandse Kiezer 
'71, uitmondend in een rapportage.

De Defensiecommissie hield zich aktief bezig met 
de begeleiding van de ontwikkeling op haar ar
beidsveld. Het Rapport Van Rijckevorssel gaf 
aanleiding tot een vergelijkende studie met het 
eerder gepubliceerde rapport van de Lohman
stichting „Naar een Veiligheidsbeleidsbeleid 
Nieuwe Stijl” , terwijl ook diverse malen, in het 
kader van de programcommissies en anderszins 
met vrucht de fraktie van advies werd gediend.

De Belastingcommissie wijdde zich aan bespre
king van de pensioenreserve en de zelfstandigen
aftrek, het spaarloon, de belastingheffing van 
AOW-uitkeringen en de belastingheffing van de 
werkende gehuwde vrouw. Ook hier vond weder
om een goede deskundige begeleiding plaats van 
de betreffende fraktieleden.

De Landbouwcommissie slaagde erin diverse ma
len onderwerpen als landinrichting, planologie, 
milieubeheer en rekreatie in wijdere context te 
behandelen, waarbij de coördinatie in de begelei
ding ten zeerste gebaat was.

CONFERENTIES

Helaas vond in het verslagjaar geen studieconfe
rentie plaats, daar de voor I /2  september geplan
de en reeds voor 90% voorbereidde tweedaagse 
bijeenkomst gewijd aan een intensieve bespeking 
van het thema Evangelie en Politiek gecombi
neerd met een deskundige begeleiding van diver
se thema’s uit de Nota van de Contactraad door 
de politieke omstandigheden (kabinetscrisis!) 
geen doorgang kon vinden.

C.H.-TUDSCHRIFT

In de loop van het verslagjaar kwam het tijd
schrift met 6 nummers uit, waarvan het nummer 
van mei/juni een themanummer was, gewijd aan ' 
de onderwijsproblematiek. De redaktie van het 
tijdschrift per 31 december 1972 was: drs. H. van 
Spanning, redaktiesekretaris en eindredakteur en 
de redakteuren, drs. B. Woelderink, dr. E. Bieu- 
mink en mr. Sj.H. Scheenstra.

SAMENWERKING

Frequenter en intensiever dan in vorige jaren wa
ren er contacten met de beide instituten van KVP 
en ARP. Ook maakten de drie partijen, vooral in 
het kader van de programvoorbereiding intensief 
gebruik van de diensten van de drie instituten, 
die met hun commissies en staven borg konden 
staan voor een verantwoorde wetenschappelijke 
begeleiding van dit werk.
Namens de Lohmanstichting leverden diverse 
deskundigen uit de commissies hun medewer

king, terwijl ook de stafmedewerkster mevrouw 
E. Sleijser-Tegelaar coördinerend deze projekten 
begeleidde.
Eveneens in 1972 deden de drie instituten geza
menlijk een voorstel om spoedig te komen tot een 
permanent gezamenlijk programorgaan, waar
aan voortdurend de diverse disciplines hun in
breng konden leveren. Dit voorstel mondde nog 
niet uit in de permanente instelling van een der
gelijk orgaan, daar de werkzaamheden in het ka
der van de program- en dokumentatiecommissies 
alle aandacht opeisten. Het door de drie institu
ten gezamenlijk uitgebrachte zgn. Groene Doku- 
mentatieboek vond allerwegen grote waardering 
en bewees zeer nuttige diensten, terwijl ook de tot 
stand gekomen „Schets van Beleid voor 1973 en 
volgende jaren” een zeer verantwoord werkstuk 
werd geacht en door de drie frakties als handlei
ding kon worden aanvaard. De CHU nam dit 
stuk geheel over als Beleidsnota CHU.

i>OLITIEK OVERZICHT

Deze gezamenlijke publikatie van de drie institu
ten bleek ook in 1972 aan een grote behoefte te 
voldoen. Het blad slaagde erin zijn kwantitatief 
hoog peil te handhaven en de lezerskring breidde 
zich uit.

FINANCIËN

De voortgang van de werkzaamheden in de 
Stichting werd op zekere hoogte gegarandeerd 
door de voortgaande toepassing van de rijkssub
sidieregeling m.b.t. de politiek-wetenschappelijke 
instituten. De eigen inkomsten van de Stichting 
bedroegen echter niet een dermate groot bedrag 
dat de staf van de Stichting kon worden uitge
breid, zodat nieuwe projekten op het gebied van 
dokumentatie, vorming, scholing en intensievere 
wetenschappelijke begeleiding slechts zeer be
scheiden konden worden aangepakt.

BESTUUR

In de bestuurssamenstelling van de Lohman
stichting kwam in de loop van het verslagjaar 
slechts een verandering, nl. dat mejuffrouw A. 
Bleumink opgevolgd werd door drs. R.L van Ma- 
lenstein als vertegenwoordiging van de CHJO in 
het bestuur. De overige bestuursleden die perio
diek aftredend waren, werden in hun funkties 
herbenoemd.
Per 31 december 1972 was het bestuur als volgt 
samengesteld:
dr. l.N.Th. Diepenhorst te Epe, voorzitter; drs. C. 
Dekker te Elburg, sekretaris; mevrouw mr. L.G. 
Baud te Breukelen, penningmester (vert. Centrale 
van C.H.-vrouwen); dr. E. Bleumink te Paterswol- 
de, bestuurslid (vert. CHU); dr. C. Blankestijn te 
Den Haag, bestuurslid; mr. Sj.H. Scheenstra te 
Asperen, bestuurslid; mr. F.J.H. Schneiders te Al
melo, bestuurslid; drs. H. van Spanning te Den

Haag,bestuurslid;dr. E. Schroten te Houten (U.), 
bestuurslid; drs. L.J. van Malenstein te Bijlmer
meer, bestuurslid (vert. CHJO); drs. B. Woelde
rink te Krimpen a.d. IJssel, bestuurslid; drs. J.W. 
de Pous te Den Haag, adviserend bestuurslid; mr. 
H.KJ. Beernink te Rijswijk (Z.H.), adviserend be
stuurslid.

V ertegenwoord igingen:

in Unieraad: dr. l.N.Th. Diepenhorst (plaatsver
vanger mr. Sj.H. Scheenstra) en mr. F.J.H. Sch
neiders (plaatsvervander drs. B. Woelderink); in 
Stichting Uniepers: mr. Sj.H. Scheenstra; in 
Stichting Uniewerkfonds: mr. F.J.H. Schneiders; 
in Stichting Burgerschapskunde: mr. H.K.J. 
Beernink; in Nederlands Instituut voor Vredes
vraagstukken: dr. l.N.Th. Diepenhorst; in Com
missie Begeleiding Verenigde Naties van de 
VIRO: dr. l.N.Th. Diepenhorst.

Unievooizitter 
spreekt te Utrecht
De kamerkring Utrecht van de CHU houdt vol
gende week maandag 7 mei zijn jaarvergadering, 
en wel in hotel Smits aan het Vredenburg te 
Utrecht. De vergadering vangt om 8 uur des 
avonds aan.
Na afhandeling van de huishoudelijke zaken zal 
de Unievoorzitter, mr. O.W.A. van Verschuer, een 
rede houden. Daarna is er gelegenheid voor ge
dachtenwisseling.

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstmmentenfabriek

Telefoon 05130-22652
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De briefwisseling 

van vorige week

Met brieven is vorige week de ontwik
keling van de kabinetsformatie zwart-op- 
wit vastgelegd.
Aan het begin van de week, op Tweede 
Paasdag maandag 23 april, brachten de 
informateurs mr. A A M . van Agt en prof. 
dr. W . Albeda, bun eindrapport uit aan 
koningin Juliana.
Naar aanleiding van dit eindrapport 
schreef de voorzitter van de christelijk-- 
historische Tweede-Kamerfractie, drs. 
AJÏ.W. Tilanus, de volgende brief aan 
formateur dr. M. Ruppert, die met mr. 
JA.W . Burger van de koningin op grond 
van het eindrapport- Van Agt/Albeda het 
verzoek tot het formeren van een kabinet 
had gekregen.

„In het verslag van de Heren Van Agt en 
Albeda aan Hare Majesteit de Koningin 
d.d. 23 april 1973 wordt gesproken over 
het verrichten van peilingen naar de 
mogelijkheden tot het regelen van de 
personele problematiek die bij een 
kabinetsformatie zou kunnen rijzen.

In het kader van bovengenoemde 
peilingen hebt U mij een vraag gesteld 
waarop ik U nog een antwoord schuldig 
ben en waarop ik U thans het standpunt 
van mijn fractie zou willen mededelen. Bij 
mijn fractie weegt nog steeds zeer zwaar 
datgene, wat in de brief van 23 februari j.1. 
tot uitdrukking kwam.
Wij hadden daar op het oog: „de vorming 
van een kabinet waarvoor wij 
programmatisch een wezenlijke bijdrage 
leveren en waarin de personele bezetting 
zowel naar aantal als naar verdeling der 
portefeuilles recht doet aan de getalsver
houdingen in de Tweede Kamer.”

In de beoogde 10:6-verhouding tussen de 
ministerszetels van PvdA, PPR en D ’66 
enerzijds en die van KVP, ARP en CHU 
anderzijds vinden wij nauwelijks iets 
terug van onze bovengenoemde voor
waarde. In de Tweede Kamer is de betref
fende getalsverhouding namelijk 7:6. 
Daarbij komt, dat uitspraken van de 
beoogde premier, de Heer Den Uyl, op
nieuw twijfels hebben doen opkomen aan 
een werkelijke nevenschikking van beide 
betrokken programma’s; een nevenschik
king, waarvan wij in onze brief aan de 
Heer Van Agt d.d. 19 april j.1. meenden te 
kunnen uitgaan.

Tegen de achtergrond van het 
bovenstaande blijven wij pleiten voor een 
zetelverdeling, die meer recht doet aan de 
getalsverhoudingen in de Tweede Kamer, 
mede gelet op een bevredigende oplossing 
van onze zwaarwegende bezwaren met 
betrekking tot het werkdocument.

In neem gaarne aan, dat U deze brief ter 
kennis wilt brengen van Uw mede-forma- 
teur de Heer Burger.”

Formateur dr. Ruppert beantwoordde de 
brief van drs. Tilanus op woensdagavond 
25 april als volgt;

..Uw brief van 24 april 1973 heb ik 
gisterenavond ca. 19.45 uur ontvangen. 
Ik kan niet verhelen, van de inhoud van 
dat schrijven met verwondering èn met 
teleurstelling te hebben kennis genomen. 
Op het ogenblik, waarop u uw brief 
schreef, waren u de volgende feiten 
bekend.
1. dat aan één der belangrijkste bezwaren 
van de drie Christen-demoeratische 
partijen, t.w. de bedenking met betrek
king tot de programformule, op m.i. 
duidelijke wijze is tegemoetgekomen;
2. dat tenslotte van de zijde van de 
P.v.d.A., de P.P.R. en D ’66 er in 
toegestemd is dat een C.H. minister in het 
kabinet zal worden opgenomen, mits de 
oplossing daarvoor zal worden gevonden 
binnen het aantal van zes voor de 
Christen-democraten bestemde zetels;

3. dat uw collega’s van de K.V.P. en de 
A.R.P. de bereidheid hebben getoond - 
zulks terwille van de Christen-- 
democratische eenheid - medewerking te 
verlenen aan een zodanige verdeling van 
de zes zetels, dat ook een C.H. minister in 
het kabinet kan worden opgenomen.

Uw beide zusterpartijen hebben hun 
uiterste best gedaan de eenheid met u te 
bewaren door - teneinde die te behouden 
- te uwen behoeve een offer te brengen.” 
Gelet op het vorenstaande had m.i. een 
andere opstelling van uw fractie verwacht 
kunnen worden.
U veroorlove mij op te merken, dat thans 
de beslissing aan u is. Ik moge u daarom 
verzoeken aan formateurs mede te delen 
of u er al dan niet mede instemt dat één 
uwer geestverwanten in het hierboven 
aangegeven kader deelneemt aan een 
precentituerend beraad over een door de 
heer Burger en mij te vormen kabinet. Uw 
antwoord ware - mede gelet op een in het 
belang van ons land zo spoedig mogelijke 
formatie van een kabinet - vóór vrijdag 27 
april a.s. te geven.

Overeenkomstig uw veronderstelling heb 
ik de inhoud van uw brief ter kennis ge
bracht van mijn medeformateur de heer 
Burger, die zich met het vorenstaande 
kan verenigen.”

GEEN INSTEMMING

Aldus schreed dr. Ruppert aan drs. 
Tilanus.

Namens de Christelijk-historische 
Tweede-Kamerfractie schreef drs. 
Tilanus op donderdagavond 26 april het 
volgende aan de beide formateurs:

„In antwoord op de hrief van de Heer 
Ruppert d.d. 25 april 1973 moge ik U het 
volgende berichten.

In mijn brief van 24 april j.1. heb ik ervoor 
gepleit de verhouding van de zetelver
deling in het door U te vormen kabinet 
nog eens in overweging te willen nemen. 
De verhouding 10-6 doet naar mijn 
mening onvoldoende recht aan de voor 
Uw formatie geldende getalsverhouding 
in de Tweede Kamer, zoals die door de 
verkiezingen op 29 november 1972' tot 
uitdrukking zijn gekomen. In een 
kabinet, dat naar Uw opdracht in vol
doende mate steun in de volksvertegen
woordiging zal moeten ondervinden, 
dienen naar mijn mening de onder
steunende partijen overeenkomstig de 
parlementair-democratische spelregels 
zoveel mogelijk naar evenredigheid 
vertegenwoordigd te zijn. Ik betreur het, 
dat U op dit voor ons zo essentiële punt 
niet bent ingegaan.

De verhouding 10-6 is van te meer belang, 
nu in preconstituerende vergaderingen 
het regeringsprogram zal worden vastge
steld aan de hand van het werkdocument, 
opgesteld door de Heren Van Agt en 
Albeda.
Ik heb uit de brief van de Heer Ruppert 
niet de overtuiging kunnen verkrijgen, dat 
de zwaarwegende bezwaren, die onzer- 
zijde bestaan tegen een aantal punten in 
het werkdocument, zeker in de 10-6 ver
houding, op aanvaardbare wijze tot een 
oplossing gebracht zullen kunnen 
worden. '

In antwoord op Uw vraag moet ik U he
laas derhalve mededelen, dat ik er niet 
mee instem, dat een mijner geestver
wanten aan het preconstituerend beraad 
deelneemt.
Mijn fractie zal de daden van het door U 
beoogde kabinet, zo dat tot stand komt, 
zakelijk beoordelen.”
Tot zover de briefwisseling vorige week.

HX.

25e zitting van de economische 
commissie voor Latijns-Amerika

Ongelijkheid in Latijns- 
Amerika neemt toe
Op uitnodiging van de regering maakte drs. R. 
Zijlstra, voorzitter van de CBTB en lid van het 
ARP-Partijbestuur, deel uit van een Koninkrijks- 
delegatie, die van 20 tot 30 maart in Quito (Ecua- 
dor) de conferentie van de economische commis
sie voor Latijns-Amerika van de Verenigde Na
ties bijwoonde. In deze commissie, die jaarlijks 
bijeenkomt, worden als belangrijkste punten be
sproken de economische ontwikkeling in de di
verse Zuidamerikaanse landen, gedurende de 
eerste jaren van het tweede ontwikkelingsdecen- 
nium (1970-1980). Ook stond op de agenda de 
ontwikkeling van de handelspolitieke betrekkin
gen tussen de Zuidamerikaanse landen en de 
EEG. In het op deze pagina afgedrukte artikel 
gaat drs. R. Zijlstra nader in op de ter sprake ge
komen problematiek. Ook dit artikel verscheen 
eerder in ,J'iederlandse Gedachten” , het week
blad van de ARP.

In een vorig artikel („de Nederlander” van vrijdag 
13 april (heb ik reeds gememoreerd dat de twee 
belangrijkste punten van de agenda waren: de po
sitie van Latijns-Amerika in het tweede ontwik- 
kelingsdecennium en de positie die deze landen 
bij de komende wereldomvattende handelsbe
sprekingen dienen in te nemen.
Over beide punten zijn twee lijvige documenten 
verschenen die voor iemand, die nu eens wat die
per gaande kennis van het grote continent wil op
doen, een schat van gegevens bevatten.

Belangrijk is dat een poging is gedaan om nu eens 
te kijken wat er van de doelstellingen van de in
ternationale ontwikkelingsstrategie voor de 
zeventiger jaren, die met zoveel nadruk op de 25e 
zitting van de Verenigde Staten in New York is 
gepresenteerd, is terechtgekomen.
Een belangrijke doelstelling van deze strategie 
was bijv. een jaarlijkse groei van 3,5% van het 
nationaal produkt. Van de 23 Latijns-Ameri
kaanse landen waren er slechts 6 die deze doel
stelling haalden, terwijl Brazilië er met 11% van 
1970 op 1971 duidelijk uitschoot.
Chili staat voor dat jaar nog genoteerd voor 8,5%. 
Het jaar 1972 zal ongetwijfeld voor dit land een 
terugval betekenen als wij zien met welke ontzag
lijke economische problemen het land thans 
kampt. Peru, Panama, Venezuela en Ecuador zit
ten ook behoorlijk boven het gemiddelde.
De andere conclusies van het rapport zijn, dat 
weliswaar belangrijke vooruitgang kon worden 
geboekt op het gebied van onderwijs en, in wat 
mindere mate, bij de gezondheidszorg en sociale 
voorzieningen, maar dat ook op dit terrein sprake 
is van een zeer ongelijke verdeiing tussen de 
diverse groepen van de bevolking; tussen stad en 
platteland. Ook de voedingstoestand blijft een 
punt van zorg.
Dit eerste hoofdstuk besluit dan met de opmer
king dat, alhoewel voor de doelstellingen van de 
ontwikkelingsstrategie meer begrip is gekomen, 
in de meeste landen van Latijns-Amerika waar 
toch sprake is van een gebrek aan:

a. een specifieke politiek o f een specifiek pro
gramma dat er op gericht is een billijker ver
deling van de inkomens te bevorderen en 
vooral de extreme armoede weg kan nemen;

b. de mogelijkheden om een effectievere deel
name van de mensen aan het produktieproces 
te bevorderen.

KRITIEK OP HANDELSPOLITIEK 
VAN ANDERE LANDEN

De ontwikkeling van de handel van de Latijns- 
Amerikaanse landen wordt als niet erg bevredi
gend gekenschetst. De kritiek van het rapport 
richt zich op een drietal punten. In de eerste 
plaats op het toenemend gebruik van prefe
rentiële akkoorden in de handelspolitieke betrek
kingen. Het aandeel hiervan in de totale import 
liep namelijk volgens een GATT-studie, op van 
10% in 1955 tot 24% in 1970. In de tweede plaats 
wordt Amerika verweten de eigen markt, vooral 
voor landbouwprodukten, te sterk te beschermen. 
Ook wordt de zgn. „multinationals” , de grote in
ternationale ondernemingen, verweten dat in hun 
politiek te sterke machtsposities voorkomen.
En tenslotte, hoe kan het anders, wordt bij de be
schrijving van de verhouding met de E.E.G., de 
gemeenschappelijke landbouwpolitiek beschre
ven als protectionistisch en schadelijk voor de be
langen van de meerderheid der ontwikkelings
landen.

Onweersproken blijven deze beschouwingen niet. 
Minister Croes beschreef, als woordvoerder van 
de Nederlandse delegatie, het rapport als zeer be
langrijk. Hij wees er op, dat, in het licht van de 
kritiek op de Europese Gemeenschap, die ook in 
het rapport over de handelspolitieke verhoudin
gen wordt uitgeoefend, de Nederlandse regering 
vastbesloten is om al het mogelijke te onderne
men een positieve houding van de E.G. te stimu-

Drs. R. Zijlstra is voorzitter van de C.B. T.B., voor
zitter van de Koninklijke Nederlandse Zuivel- 
bond.

leren. De E.E.G.-landen houden vergaderingen 
teneinde tot een gemeenschappelijk standpunt te 
komen. Ook vertegenwoordigers van de Europese 
Commissie zijn hierbij vertegenwoordigd. Er 
wordt op gewezen dat een aantal beschuldigingen 
niet juist zijn; dat de E.E.G.-topconferentie juist 
met het oog op de problemen van de ontwikke
lingslanden, positieve uitspraken heeft opgele
verd.
De Amerikanen wijzen er op dat het teruglopen 
van de handel van een aantal Latijns-Ameri- 
kaanse landen niet te wijten is aan de politiek van 
andere landen, zoals de E.E.G. of Amerika, maar 
ook en vooral samenhangt met de ontwikkelingen 
binnen de landen zelf.
Als voorbeelden kunnen worden genoemd de te
rugval in de vleesproduktie in Argentinië, de 
slechte organisatie van de afzet in Uruguay, de 
binnenlandse moeilijkheden in Chili o f de terug
loop van de vismeelexport uit Peru.

Opnieuw blijkt dat conferenties als deze weinig 
geschikt zijn om werkelijk oplossingen te bieden 
of tegenstellingen te overbruggen. Er wordt voor
al getracht de posities van eigen land naar voren 
te halen, de eigen verdiensten niet onder stoelen 
of banken te steken, een en ander vooral met het 
oog op de publieke tribune.

In de tweede plaats, hoe nodig het is een 
versobering aan te brengen in de vergaderaktivi- 
teit; in de organisatiestructuren. De internatio
nale organisaties dreigen meer een belemmering 
dan een bevordering van oplossingen te beteke
nen. De onvoorstelbare hoeveelheden papier, die 
worden geproduceerd, de kosten en energie die 
nodig zijn om dit alles op gang te houden, zouden 
vaak beter gebruikt kunnen worden.

WOEKERSTRUCTUUR

De organisatie van de Verenigde Naties dreigt 
een woekerstructuur aan te nemen, die door vrij
wel niemand meer bedwongen kan worden. Te
meer, omdat constitutionalisering van overleg in 
commissies, raden en secretariaten, verharding 
van posities betekent, prestiges schept, posities 
vastlegt.

Waarschijnlijk zal de enige oplossing zijn het 
dichtdraaien van de geldkraan voorzover het de 
financiering betekent van bovengenoemde woe- 
kergroeitendenties. Het niet meer meewerken aan 
het oprichten van nieuwe organisaties als niet 
duidelijk vast staat, dat de bestaande de taak er 
niet bij kunnen nemen.

Het gaat hierbij niet eens in de eerste plaats om 
de financiële consequenties, maar om de 
organisatorische machinerie, die werkelijk nodig 
is om het internationale overleg efïektief te doen 
zijn en dit niet te doen vastlopen.

Quito,

Drs. R. Zijlstra.
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door Joeke BaardaEen droom, 
die werkelijkheid moet worden
In ,J)e Nederlander”  van donderdag 27 april jJ. 
heeft prof. dr. Roscam Abbing gepleit voor een 
tweedeling binnen de christen-democratische 
partijen KVP, ARP en CHU, waaruit dan een 
zgn. iinks georiënteerde chr. dem. partij en een 
meer rechts georiënteerde chr. dem. partij gebo
ren zou moeten worden. Overigens beiden met 
een duideiijk konfessioneel karakter. Na deze 
herformatie zou dan de linkse club de samenwer
king moeten zoeken met de PvdA, terwijl de 
rechtse club zich meer thuis zou voelen in een sa
menwerking met de VVD. Bovendien gaat de 
professor uit van de stelling, dat „de feitelijke 
politiek hoofdzakelijk bepaald wordt door een 
meer. liberalistisch of meer socialistisch denken” . 
Met name tegen de laatste stelling heb ik grote 
bezwaren. Immers wie de geschetste lijn door
trekt komt uiteindelijk terecht bjj een tweedeling 
in de nederlandse politiek, een twee partijenstel
sel, gemanifesteerd in een socialistische partij en 
een liberale partij. Of zo men wil een progressieve 
en een conservatieve partij.

GEEN TWEE PARTIJEN-STELSEL

Met minister van Agt (thans één van de informa
teurs) ben ik van mening dat in een tweepartijen
stelsel de verscheidenheid van opvattingen onder 
de kiezers niet tot haar recht komt, niet alleen 
omdat sterk geprononceerde denkbeelden in 
geen van beide partijen tot gelding kunnen ko
men, maar ook omdat het niet bij alle belangrijke 
problemen dezelfde kiezers zijn wier opvattingen 
tegenover elkaar staan.
Wie de Nederlandse samenleving bekijkt komt 
daarbinnen een grote geschakeerdheid en ver
scheidenheid van opvattingen tegen, die zich niet 
laten stroomlijnen en in-bedden in twee politieke 
groeperingen.
Toch zal er om ons land bestuurbaar te houden 
een einde moeten komen aan de veelheid van 
politieke partijen. Juist deze veelheid van partijen 
is al een aanwijzing van de politieke verwarring 
en malaise waarin wij zijn komen te verkeren. 
Een malaise die ondermeer tot uitdrukking komt 
in een totaal andere politieke samenstelling van 
de Eerste Kamer dan de op 29 november j.1. ge
kozen Tweede Kamer. De 75 leden van de Eerste 
Kamer worden gekozen via getrapte verkiezin
gen, d.w.z. dat zij gekozen worden door de leden 
van Prov. Staten, terwijl de leden van de Tweede 
Kamer direct, via de evenredige vertegenwoordi
ging, door de kiezers worden gekozen. Na de 
laatst gehouden statenverkiezingen hebben nogal 
wat politieke verschuivingen plaats gevonden die 
dus niet tot uitdrukking komen in de samenstel
ling van de Eerste Kamer. Naast pleidooien voor 
herziening van ons kiesstelsel, b.v. door invoering 
van een districtenstelsel, wordt hier en daar ook 
gepleit voor afschaffing van de Eerste Kamer. 
Een interessant idee daaromtrent werd op zater
dag 7 april j.1. tijdens een vergadering van de ac
tiegroep Nieuwe Partij te Amersfoort ontwikkeld 
door de Groningse hoogleraar in het staatsrecht 
mr. B.H.M. Meeuwissen.
Meeuwissen stelde voor de Eerste Kamer uit te 
breiden tot 150 leden, die via een in te stellen 
districtenstelsel, direkt gekozen zouden moeten 
worden. Door de invoering van een districtenstel
sel zal een hergroepering van de politieke partijen 
plaats vinden, wat tot gevolg zal hebben, dat de 
hoofdstromingen binnen de Nederlandse politiek 
vertegenwoordigd zullen zijn, hetgeen in de prak
tijk betekent veel minder fracties. Voordeel hier
van is het bevorderen van de politieke duidelijk
heid en het beter funcioneren van de parlemen
taire werkzaamheden. Het hoofdaccent zou in 
deze opstelling dan komen te berusten bij de 
Eerste Kamer. De leden van de Tweede Kamer 
zouden dan in het voorstel Meeuwissen gekozen 
kunnen worden via het huidige systeem, de even
redige vertegenwoordiging. Waarbij dan ook 
kleinere minderheden tot hun recht zouden 
kunnen komen. De nieuwe Tweede Kamer zou 
dan de huidige rol van de Eerste Kamer kunnen 
overnemen.

HERZIE HET KIESSTELSEL

Herziening van ons kiesstelsel is inderdaad één 
van de noodzakelijke mogelijkheden om het goed 
functioneren van onze parlementaire democratie 
te verbeteren. Maar niet het enige, er zal meer 
moeten gebeuren. Een hergroepering van poli
tieke partijen en verbonden is ook noodzakelijk. 
Daarbij wil ik uitgaan van drie hoofdstromingen 
in de nederlandse politiek, n.1. een socialistische, 
een christen-democratische en een liberale. Met 
daarnaast kleinere stromingen zoals een 
communistische en een rechts-confessionele. In 
het kader van dit artikel wil ik mij beperken tot 
de christen-democratische hoofdstroming, ge
vormd door KVP, ARP en CHU. Daarbij is het 
een realiteit dat deze partijen gekenmerkt wor
den door linker- en rechter vleugels en dat met 
name hun politieke identiteit niet duidelijk uit de 
verf komt. Hoewel hun programma’s en met na
me de kontaktraadnota (produkt van het overleg

orgaan van KVP, ARP en CHU) voor wat betreft 
een redelijke progressiviteit er niet om liegen. 
Wie de bedoelingen van de eerste vijf hoofdstuk
ken van de contractraadnota op zich in laat wer
ken moet wel spoedig tot de ontdekking komen, 
dat op grond daarvan een samenwerking met de 
VVD van Hans Wiegel niet mogelijk is. In de no
ta gaat het immers om het bevrijden van mensen 
en groepen uit het materialisme tot een daadwer
kelijk dienen van de ander, een afwijzen dus van 
de prestatie-maatschappij. Terwijl juist één van 
de slogans van de Wiegel-VVD in de verkiezings
strijd was de prestatie-moraal, uitmondend in de 
prestatie-maatschappij. (waarbij overigens nog 
altijd de grootste prestatie die iemand kan le
veren is: geboren te worden in een gezin, dat zich 
aan „de goede kant” bevindt voor wat betreft in
tellectueel- en materieel vermogen). Nu moet 
direkt gezegd worden, dat een politieke partij die 
zich uitsluitend baseert op een geloofsovertuiging 
geen bijdrage levert tot een duidelijke politieke 
opstelling.

UITGANGSPUNTEN

Het is immers inderdaad een feit, dat diegenen 
die voor hun politiek handelen een christelijk uit
gangspunt kiezen bepaald niet tot een zelfde 
politieke stellingname komen. Overigens ook het 
kiezen van een socialistisch uitgangspunt leidt 
niet tot eenzelfde politieke opstelling.
In Nederland kennen we vier partijen die uitgaan 
van het socialisme, nl. DS’70, PvdA, PSP, en CPN. 
En ook binnen de drie eerstgenoemde partijen is 
het daarom niet vanzelfsprekend om tot dezelfde 
opvattingen te komen. De CPN laat ik daarbij 
buiten beschouwing, daar is het een mentale ver
plichting gelijkgezind te zijn, een kenmerk overi
gens voor anti-demokratische partijen. Wie het 
huidige maatschappelijke- en politieke bestel wil 
begrijpen moet terug gaan naar de 19e eeuw, 
waarin het zijn oorsprong vond.
Op kerkelijk, politiek en maatschappelijk terrein 
ontstonden de georganiseerde groepen, die elkaar 
weliswaar sterk bestreden, maar er tocb voor 
zorgden dat er een verzuilde samenleving werd 
opgebouwd. Men herkende elkaar binnen de 
eigen groep. En later werd de eigen groep via het 
evenredig kiesstelsel vertegenwoordigd in het 
parlement. Het parlement was dan ook een 
nauwgezette doorsnede van de Nederlandse sa
menleving. En wanneer men het binnen de groep 
niet meer met elkaar eens was, ontstond er een 
afsplitsing. En ook de afsplitsing kreeg via de 
evenredige vertegenwoordiging zijn aandeel te le
veren in de volksvertegenwoordiging. Tot zo rond 
1965 het oude bestel begon te wankelen en nu 
anno 1973 bezig is de ineenstorting te bereiken. 
De oude 19e eeuwse dogma’s, waarop de verzuil
de samenleving werd gebouwd, zijn uitgewerkt, 
een ontzuiling is bezig zich te voltrekken. 
Onder invloed' van de moderne communikatie- 
middelen, m.n. de T.V., kijkt men over de eigen 
groepsgrenzen heen, terwijl bovendien de maat
schappelijke en technische ontwikkelingen in een 
stroomversnelling blijken te zijn gekomen. Mon
dige kiezers vragen in deze tijd niet in de eerste 
plaats naar het uitgangspunt, maar naar een dui
delijke politieke stellingname, wat stel je voor, 
hoe denk je de immense problematiek van deze 
tijd tot een oplossing te brengen en wat is je toe
komstvisie. Bovendien valt er een groeiend onbe
hagen te bespeuren. Een onbehagen dat niet al
leen de doelstelling en de wijze van functioneren 
van ons systeem van ondernemingsgewijze pro- 
duktie betreft, maar ook de bestuursvormen, sa
menwerkingsverbanden, communikatievormen, 
kortom ons hele maatschappelijke bestel. Op alle 
fronten beginnen de bestaande conventies te 
wankelen.
Het ARP-rapport Evangelie en Politiek (gepubli
ceerd in AR Staatkunde, mei 1970) heeft gelijk, 
wanneer het stelt dat één van de oorzaken van het 
gevoel van machteloosheid waarin de politieke 
wereld tegenwoordig gevangen schijnt, is: „het 
ontbreken van een omvattende visie, van waaruit 
de huidige maatschappelijke werkelijkheid geïn
terpreteerd kan worden en van waaruit de instru
menten te scheppen zijn, waarmee wij doeltref
fend de huidige politieke problematiek kunnen 
aanvatten.”

NODIG: EEN FILOSOFIE

Voor de toekomst van de christen demokratische 
politiek is nu van levensbelang, dat een politieke 
filosofie ontwikkeld wordt die uitgaat van de 
maatschappelijke werkelijkheid en antwoorden 
geeft op de problemen van deze tijd, gepaard 
gaande met een duidelijke toekomstvisie.

Daarvoor is nodig dat duidelijk wordt wat er aan 
de hand is binnen onze samenleving, zowel natio
naal als internationaal. De Contactraadnota 
noemt de volgende punten:

de problematiek van de arme landen: 20% van 
de mensheid beheerst 75% van het totale inko
men en 80% van de wereldhandel, 
het vraagstuk van oorlog en vrede, niet in het 
minst geaccentueerd door het balanceren op de 
rand van een kernoorlog. De mogelijkheid en 
bedreiging van een volledige zelfvernietiging 
der mensheid is reëel aanwezig, 
de samenlevingsopbouw vraagt dringend onze 
aandacht. De staatkundige demokratie is voor 
velen een doolhof; in andere maatschappelijke 
sektoren zoals het bedrijfsleven, het onderwijs, 
het specifieke welzijnswerk en de kulturele 
sektor, blijkt het democratiseringsproces 
slechts moeizaam op gang te komen, 
onze maatschappij is scheef gegroeid naar de 
technologische en economische kant. De kwa
lijke gevolgen worden steeds duidelijker, zoals 
de fundamentele verstoringen van het even
wicht in het milieu, het opraken van de natuur
lijke hulpbronnen, de nadelen van de con
sumptiemaatschappij en het in de knel raken 
van bepaalde bevolkingsgroepen, 
de humaniteit loopt, ondanks vooruitgang op 
vele terreinen, sterk gevaar. Wetenschap en re
search dreigen het menselijk leven en de men
selijke geest autonoom te gaan béinvloeden.

Waar het mij nu omgaat is, dat er uit KVP, ARP 
en CHU en andere groeperingen die mee willen 
doen een partij ontstaat die een duidelijk politiek 
beleid en visie ontwikkeld, uitgaande van boven
geschetste problematiek. Een partij die kiest en 
daardoor ook voorhoedepartlj wU zijn. En dat is 
inderdaad niets minder dan een bekering en het 
aanzetten tot een mentaliteitsverandering. Een 
partij die herkenbaar is aan filosofie en program
ma, waarbij het Evangelie een uitdaging, een op
gave en een gave tegelijk is: een uitdaging, die een 
antwoord vraagt ook in de politiek; een opgave, 
die een bijzonder licht werpt op ons leven en onze 
samenleving en zijn absolute eisen stelt; een gave, 
waarin de vitaminen en de moed kunnen worden 
gevonden om te bouwen aan nieuwe maatschap
pelijke verhoudingen. Als die droom eens werke
lijkheid zou worden, als inderdaad de boven ruw
weg geschetste partij zou ontstaan, dan zou daar
mede ook het probleem waarmee Prof. Roscam 
Abbing zit, en overigens velen met hem, zijn op
gelost. Dan zou er een partij ontstaan van min of 
meer politiek gelijkgezinden, die ernst willen ma
ken met het rentmeesterschap, het beheren van 
deze aarde, God’s schepping!

Een ommetje over 
Addis Ababa
Enkele uren na terugkeer uit de Nerderlandse 
Antillen, waar de drie secties van de Koninkrijks- 
commissie gedurende 2 weken probeerden een 
verdere stap te doen op de weg naar een nieuwe 
verhouding tussen de drie delen van het 
Koninkrijk, werd koers gezet naar Kinshasa, de 
hoofdstad van Zaïre, het vroegere Kongo. Daar 
kwam eind maart/begin april eerst de Paritaire 
Commissie en daarna de Parlementaire 
Conferentie van de Associatie (tussen de Euro
pese Gemeenschap en de 18 Afrikaanse Staten) 
bijeen.. Ondanks de tropische, zij het ook bij
zonder vochtige hitte in het l ’/i miljoen inwoners 
tellende Kinshasa hangt er toch een wat kille 
atmosfeer, vooral veroorzaakt door het straffe 
militaire regiem van Mobuto, die overigens zelf 
niet aanwezig was, maar op dat moment in 
Brussel en Parijs verbleef. Vele Afrikaanse 
vertegenwoordigers namen hem zijn afwezigheid 
echter hoogst kwalijk, omdat het niet strookt met 
de Afrikaanse beleefdheid en gastvrijheid.
Het was tijdens deze Conferentie in Zaïre, dat er 
een kleine delegatie van leden van het Europese 
Parlement werd samengesteld, die na afloop niet 
rechtstreeks naar Europa zou terugkeren, maar 
een ommetje zou maken voor een bezoek van 
enkele dagen aan Ethopië.
Doel van het bezoek was een informeel contact te 
hebben met leden van de Ethiopische regering en 
het parlement, omdat bij de Ethiopische regering 
de wil bestaat tot een of andere vorm van 
associatie te komen met de Europese 
Gemeenschap, hetzij in het kader van reeds 
bestaande verdragen, hetzij op basis van een 
nieuw speciaal verdrag.
Het doen van deze stap bezorgt Ethiopië nog wel 
wat hoofdbrekens, maar zij wordt toch als. 
noodzaakt beschouwd. Immers, nu met de meeste 
Afrikaanse staten reeds een associatieverdrag 
bestaat of onderhandelingen staan te beginnen 
om tot een associatie te komen, kan Ethiopië 
eigenlijk niet achter blijven. Door zich nog langer 
afzijdig te houden zou het land niet alleen in een 
economisch geïsoleerde positie komen, maar zou 
het ook, naar wordt verwacht, een stuk van zijn 
politiek invloed op het Afrikaanse continent ver
liezen. En vooral aan het laatste wordt zwaar 
getild. Want Addis Ababa is een hoogst 
belangrijk politiek centrum, waar o.m. de zetels 
zijn gevestigd van de Economische Commissie 
voor Afrika
(E.C.A., een dochter van de Ver. Naties) en van de 
■Organisatie van Afrikaanse Eenheid (D.A.E.), 
Bovendien is het vrijwel zeker dat, wanneer 
Ethopië een of andere band met de Europese 
Gemeenschap zal aangaan, ook Soedan tot een 
dergelijke stap zal besluiten. Daarmee zal dan 
het overgrote deel van het Afrikaanse continent 
in een bijzondere relatie tot de Europese 
Gemeenschap komen te staan; een duidelijk en 
belangrijk gevolg van de uitbreiding van de 
Europese Gemeenschap met Engeland, Ierland 
en Denemarken.

BIJ DE KEIZER

En zo landen we dan na een overnachting in 
Nairobi (de hoofstad van Kenya) op het vliegveld 
van Addis Ababa, dat grotendeels op een 
hoogvlakte is gelegen en daardoor, ip tegenstel-

Ihig met het lager gelegen deel van het land, een 
weliswaar bijzondere warm, maar toch aange
naam klimaat heeft.
Vier keizerlijke auto’s, die behalve door hun 
grootte, ook deor hun roodbruine kleur direct 
opvallen in het verkeer, brachten ons in een 
plechtig tempo naar ons hotel, op enkele minuten 
afstand van het keizerlijk paleis. '
Kort na aankomst werd reeds een begin gemaakt 
met het voeren van een reeks gesprekken. Gestart 
werd met een uitvoerige discussie op het hoofd
kwartier van de Economische Commissie voor 
Afrika. In de daaropvolgende twee dagen werden 
de gesprekken voortgezet met o.a. de minister-- 
president, de minister van handel, de minister 
van financiën, de voorzitter van het parlement en 
met de Organisatie van Afrikaanse Eenheid. 
Daarenboven - en dit werd als iets heel bijzonders 
gezien - vond er een langdurig informeel gesprek 
plaats met Keizer Haile Selassie. Voor mijzelf lag 
het bijzondere van deze ontmoeting vooral in de 
ongedwongenheid en de inhoud van het gesprek, 
waarbij vooral de ernorme vitaliteit van de 81-- 
jarige keizer opvalt. Zijn kleine verschijning 
straalt als het ware wilskracht en energie uit. Zijn 
handdruk is krachtig als die van een jonge man 
en met zijn blik probeert hij zijn gast te peilen. 
En zelfs het kleine hondje aan zijn voeten obser
veert de bezoekers met even doordringende 
oogjes als zijn baas. Het gesprek zelf ging alle 
richtingen uit, maar de verhouding tot de Euro
pese Gemeenschap en de opbouw van een vredes
politiek kregen de zwaarste accenten. Al 
sprekende en luisterende blijft de keizer de gang 
van zaken nauwlettend in de gaten houden; zo nu 
en dan geeft hij een bediende een bijna geluidloze 
opdracht.
De keizer spreekt een zacht maar duidelijk 
Engels, maar schakelt soms over in het Amharic, 
de landstaal, waarbij hij het vertalen dan overlaat 
aan de minister-president o f de minister van 
handel, de enige aanwezigen bij het gesprek 
tussen de delegatie en de keizer. De opper
schenker en de bedienden laten zich alleen bij de 
aanvang van het gesprek nog zien, daarna niet 
meer.
Tijdens en na zo’n gesprek wordt toch wel 
duidelijk, dat het vooral de keizer is, waaraan 
Ethopië zijn gezag hebbende plaats in de 
Afrikaanse wereld en daarbuiten ontleent. 
Aannemelijk is ook dat het probleem van de op
volging hem evenveel zorgen baart als het Tito 
doet, omdat de daarvoor in aanmerking komende 
zoon van de keizer niet bijster geschikt wordt 
geacht de leiding in handen te nemen van dit 
uitgestrekte onderontwikkelde land.

EEN FASCINEREND LAND

Een bezoek van enkele dagen levert slert’ts een 
beperkt aantal indrukken op. Daarvan is wel de 
belangrijkste, dat Etiopië althans op één punt een 
enorme voorsprong heeft op de meeste andere 
Afrikaanse Staten: het heeft nl. niet te worstelen 
met de problemen van „nation-building” , de 
soms zeer hevige kinderziekten van alle jonge 
staten, die nog zoeken naar een eigen identiteit, 
naar een eigen gezicht. Immers, Ethiopië is al 
eeuwenlang een onafhankelijke staat met een 
rijke en boeiende geschiedenis. De macht en
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Voor uw
★  Dieselolie, Benzine, Petroleum,
★  Kolen, Huisbrandolie,
★  Tarïk-transporten
★  Butaan en Propaangas
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★  Container-vuilafvoer

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
WEST-VARKENOORDSEWEG 470 
ROTTERDAM-24 - Telefoon 190200 
Telefoon 325011 afdeling containers

TURFSTROOISEL
los, in onverpakte balen of in plastic zak
ken van 80 en 150 1. Geperst in Lupoleen 
balen (press pacs van 0.17 m3 en 0.085 m3).

DOORGEVROREN ZWARTVEEN
(tuinturf ontheffingsno. 586), los in bulk 
pf in plastic zakken van 80 1.

POTGROND
samengesteld volgens richtlijnen en onder 
regelmatige controle van de proefstations 
te Aalsmeer en Naaldwijk. Los in bulk of 
in plastic standaardzakken.

N.V. OUD-SCHOONEBEEKER 
TURFSTROOISELFABRIEK EN VEENDERIJ

A. VELDKAMP - Erica
Tel. (05914) 331-332 kantoor en (05243) 
201 fabriek te Schoonebeek

STIJGENDE O M Z ET !
Dan kwaliteitsvleeswaren en eerste klas 
vatkens- en rundvlees in uw toonbank van:

Stroom berg's
Exportsiachterijen en 
Vleeswarenfabriek N.V. - Ede

Belt U eens voor offerte of proefbestelling 
Telefoon 08380/19004 (7 lijnen)

luister van de Koningin van Scheba en al haar 
opvolgers zie je dan ook overal afgebeeld: in 
kerken, in het paleis, het parlementsgebouw, zelfs 
tot in de uithoeken van de betoverende inlandse 
markt. De geschiedenis heeft dit volk gemaakt tot 
een trots en onafhankelijk volk, dat soms kan 
morren vanwege zijn armoede, maar het woord 
slaafs niet kent.
Mede daardoor is Addis Ababa een sympathieke 
stad, ook al doet de armoede en ongeletterdheid 
van de meeste van de 800.000 inwoners pijn. 
Desondanks komt dit volk mij voor als uiterst

pienter, en openhartig, zoals ook onze indruk is 
van de keizer, zijn ministers en alle andere 
mensen, die we ontmoet hebben.
Het is een stad en een volk waar je voorlopig niet 
op uitgekeken bent. En vliegend over dit onmete
lijk uitgestrekte land betreur je alleen maar dat 
het zo ver weg ligt en dat je zo weinig kunt doen 
om de ontwikkeling van het land en volk te 
versnellen.

Mr. C.A. Bos

ARP-KVP-CHU-Overijssel

Eensluidend advies 
Naar één partij !
KVP, ARP en CHU in de provincie Overijssel 
zijn, op een onlangs gehouden kaderdag (te Raal- 
te), tot de conciusie gekomen, dat er één partij 
moet komen.
Maar mocht landelijk op zaterdag 19 mei toch - 
wat nauweiijks wordt verwacht, de voorkeur uit
gaan naar een federatief verband dan zijn de 
deeinemers aan de Overijsselse kaderdag het 
daar wel mee eens.
Het dagblad „Tubantia”  publiceerde een uitvoe
rig verslag van de kaderdag. Het voegde aan de 
opmerking over het wel mee eens zijn het volgen
de toe: ,Echter met nadmkkeiijk als stok achter 
de deur, dat vast moet staan dat de federatie 
wordt gesticht met de bedoeling zich zo snel mo
gelijk op te heffen om daarna tot één partij te ko
men” .

Het verslag in „Tubantia” luidde:

De kaderdag in Raalte was het vervolg van de op 
13 januari gehouden studiedag. Aanwezig waren 
afdelingsbestuurders van de drie confessionele 
partijen, leden van de Gedeputeerde Staten en 
enkele Kamerleden.

Mevr. Schut, kringvoorzitster van de ARP hield 
een uitvoerige inleiding over de discussievragen 
en over de reacties op de nota van de Kontakt- 
raad. Zij wees er op, dat de aanwezigen geen be
sluit kunnen nemen, maar wel advies uitbrengen. 
Mevrouw Schut verklaarde zich niet te kunnen 
voorstellen, dat op 19 mei de drie partijraden ten 
aanzien van het één-partij-worden een negatief 
standpunt zullen innemen.
Haar betoog is in feite in vijf punten samen te 
vatten:
1. Het wordt geen samenvoeging, maar het wordt 
een nieuwe partij.
2. Als het één nieuwe partij wordt, zal men de 
drie partijen er toch in terug moeten kunnen vin
den.
3. De snelheid waarmee de zaak wordt gereali
seerd moet worden bekeken tegen de achtergrond 
van de realiteit. Aan de top wordt al lang en veel 
samengedaan, maar het moet vanuit de basis ko

men en daar ziet iedereen het nog niet.
4. Twee punten zijn in de nieuwe partij onver
brekelijk verbonden: strategie, program en beleid 
en de opdracht die vanuit het evangelie tot ons 
komt. Volgens de inleidster geen eenvoudige zaak 
omdat het gaat om een totale mentaliteitsveran
dering en een andere ophouw van de maat
schappij.
5. Het samengaan is niet om een machtsblok te 
vormen, maar om meer dienstbaar te zijn.

Mevrouw Schut sprak zich duidelijk uit voor één 
partij als organisatorische eenheid. Zij wijst een 
federatie niet helemaal af, maar ziet daarin toch 
wel bezwaren in de vorm van onduidelijkheid 
naar buiten en mogelijke moeilijkheden intern.

Een deel van de dag werd besteed aan discussie 
over een aantal vragen rond de nota „Kontakt- 
raad”  met daarna de conclusies van de zeven 
discussiegroepen, die worden vastgelegd en die op 
19 mei zullen worden voorgelegd aan het lande
lijk beraad. In grote lijnen volgden de conclusies 
de inleiding van mevrouw Schut.

WAARDERING

Tijdens de kaderstudiedag traden nog drie 
gastsprekers op. Drs. J. Hogendijk (A.R.), dr. ir. 
D. de Zeeuw (KVP) en Tweede Kamerlid van de 
CHU D.F. v.d. Mei. Alle drie spraken ze hun gro
te waardering uit voor wat er in Overijssel ge
beurt: een zeer positieve instelling. ,Je kunt am
per zien wie van wie is in deze zaal” , aldus een 
van de sprekers. De heer Hogendijk zei het eens 
te zijn met de opvatting, dat er gesproken moet 
worden van een evangelische revolutie. De heer 
De Zeeuw pleitte voor een voorhoedementaliteit, 
een agressieve partij, die niet afwacht, maar diirft 
een mening te hebben, ook over een plotseling ge
beuren. De heer v.d. Mei tenslotte waarschuwde 
de nieuwe partij niet links of rechts te plaatsen en 
er naar te streven, dat het geen nieuwe midden
partij wordt, maar een eigen partij met een eigen 
principe en een eigen gezicht.

stelt u prijs op
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Uw vertrouwen waard
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O O G V LIET  & ZN . B .V .
Burgerlijke- en Utiliteitsbouw

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

ZWIJNDRECHT
Molenvliet 9 - Tel. 26651-27034-24330

Aanwijzingen algemene vergadering CHU

De algemene vergadering 1973 van de 
CHU wordt op zaterdag 19 mei gehouden 
in de Stadsschouwburg Orpheus, 
Churchillplein te Apeldoorn.
Er is een ruime parkeergelegenheid ach
ter het gebouw. Zij die per trein komen, 
moeten vanaf het station ±  15 minuten 
lopen richting centrum.

Vóór de aanvang van de vergadering, 
vanaf half tien, is er gelegenheid om een 
kopje koffie te drinken ( f  1,— ).

In de lunchpauze is voor ca. 400 personen 
een koffietafel gereserveerd voor de prijs 
van ƒ  7,25.

De afgevaardigden hebbm alleen stem
recht indien hun kiesvereniging de helft 
van de contributie over 1973, d.w .z./ 7,50 
per lid, aan het Unibestnur heeft betaald.
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Vraagt eens vrijblijvend inlichtingen omtrent de 
vele mogelijkheden tot snel en rechtstreeks 
vervoer.

Regelmatigepagediensten naar en van geheei West-Duitsiand, 03. ook Bodensee, 
Ailgau.Müncher
Gelegenheid voor opslag in douaneloods aan de grens.

 ̂ Behandelingdouané-formaliteiten.
Verdelingen doorzending goederen door geheel Nederland.
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politieke partijen, demokratisering, nieuwe bestuursvormen, so- 
ciaal-ekonomisch beleid, woningbouw . . .

REGEREN - REAGEREN, een cursus burgerschapskunde

40 schriftelijke lessen voor 25.-

Partijen en partijstelsels, volksvertegenwoordigers, recht en 
rechtspraak, gemeente en provincie, milieubeheer. ..

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteringscursus

12 schrifteiijks lessen +  documentatie voor 9.50

Ontwikkelingshulp, kolonialisme, bewapeningswedloop, bevol
kingsexplosie, internationale samenwerking . ,

WERELD OP HANDEN, een cuisus over ontwikkelingssamenwerking

10 schriftelij'ke lessen +  documentatie voor 10.- (i.s.m. NOVIB)

Het raadlidmaats'chap, de begroting, ruimtelijke ordening, sub
sidieregelingen, gewestvorming . . .

DE GEMEENTERAAD, een cursus gemeentepolitiek
23 schriftelijke lessen voor 20.-

Wet op de ondernemingsraden, vergaderteöhniek, bedrijfsecono
mie, de vakbeweging, soöiale verzekeringen, personeelsbeleid . . .

DE ONDERNEMINGSRAAD, een cursus voor ondernemingsraadsleden

34 schriftelijke lessen voor 27.50

Vraag nog heden een folder voor nadere inlichtingen onder ver
melding van de letters NR bij

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden, telefoon (01710) 46803
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inrron ..aar aanleidingEnkele opm erkin 
van het jaarverslag van de President van de 
Nederlandsche Bank
De belangrijke vragen rondom de kabinets
formatie verminderden de laatste tijd de 
belangstelling voor één van de grootste pro
blemen, waarmee ons land nog steeds te 
kampen heeft: De inflatie.

De oproep van SER-voorzitter Drs. de Pous, 
die op de economische problemen wees,, 
waarvoor ons land zich gesteld ziet en die 
langs redelijke weg tot een oplossing moe
ten worden gebracht, gaf velen weer stof tot 
bezinning. In wezen kwam hier in be
langrijke mate het vraagstuk van de in- 
flatiebestrijding weer naar voren. Daar
naast is zo juist verschenen het jaarverslag 
van de President van de Nederlandsche 
Bank, Dr. Zijlstra. Zoals elk jaar werd ook 
dit jaar in vele kringen reikhalzend naar dit 
verslag uitgezien. Zowel vanwege de 
grondige analyse van de economische situ
atie, die men altijd in het jaarverslag aan
treft, als vanwege de „richtlijnen” voor de 
oplossing van het schijnbaar oplosbare in- 
flatievraagstuk wordt terecht aan het jaar
verslag grote waarde toegekend. Daarbij 
komt, dat in de huidige fase van de tot
standkoming van het nieuwe kabinet het 
jaarverslag een belangrijke rol moet spelen. 
Allereerst is van belang wat met betrekking 
tot de economische ontwikkeling in 1972 
wordt opgemerkt.

Ie. Aan de overbesteding werd in 1972 een 
halt toegeroepen. De hoop wordt daar
bij uitgesproken, dat deze keer ten 
goede niet van tijdelijke aard zal zijn 
ondanks het feit, dat hier uiteraard on
zekerheden aanwezig blijven. Waak
zaamheid op het gebied van de ontwik
keling van de bestedingen naar mijn 
mening een streng vereiste.. Het is van 
belang, dat in dat kader het oordeel van 
Dr. Zijlstra over het door Minister 
Nelissen gevoerde financiële beleid zeer 
positief luidt. Naar mijn mening dient 
het komende kabinet aan dit beleid een 
voorbeeld te nemen, teneinde een te
rugval op dit punt, met alle nadelige 
gevolgen vandien, te vermijden. De ont-

KIESVERENIGING EDE 

VERGADERT OVER 

NOTA CONTACTRAAD
Dejjchristelijk-historische kiesvereniging in 
de gemeente Ede houdt op dinsdagavond 15 
mei een openbare ledenvergadering, en wel 
in een zaal van de Bethelkerk aan de 
Schaepmanstraat te Lunteren.
Na afhandeling van de huishoudelijke 
agenda leidt wethouder H. Alberts, tevens 
lid van de Unieraad, de besprekingen in o- 
ver de nota „Op weg naar een verantwoor
delijke maatschappij” van de contactraad 
KVP/ARP/CHU en de notitie van het 
Uniebestuur over de samenwerking van de 
drie christen-democratische partijen.
De vergadering vangt om 8 uur aan.

Drs. D. F. V . d. Mei

wikkeling van de totale overheids
uitgaven is daarbij van essentiële be
tekenis.

2e. De stagnatie in de produktie werd over
wonnen.

3e. Er kan een gunstige produktiviteitsont- 
wikkeling geconstateerd worden, waar
door onze concurrentiepositie niet of 
nauwelijks verslechterde.

4e. In de werkgelegenheid kwam aarzelend 
een keer ten goede.

Echter de loon- en prijsspiraal blijft met 
onverminderde kracht onze economische 
ontwikkeling belagen en drukt ons voort
durend met de neus op de ernst van het 
inflatievraagstuk.

Dr. Zijlstra besteedt dan ook uitvoerig aan
dacht aan de inflatie. Men kan en mag ook 
niet anders verwachten van de President 
van de Nederlandsche Bank, die krachtens 
de Bankwet in artikel 9 als centrale taak 
kreeg toebedeeld „de waarde van de Neder
landse geldeenheid te reguleren op zodani
ge wijze als voor ’s lands welvaart het meest 
dienstig is, en daarbij die waarde zoveel 
mogelijk te stabiliseren”. Dat dit artikel 
geen dode letter is, maar springlevende 
werkelijkheid behoort te zijn, komt in het 
verslag zeer duidelijk tot uitdrukking. Hier
in worden namelijk nog eens de gevolgen 
van de inflatie vermeld, die de SER - waarin 
het georganiseerde bedrijfsleven zulk een 
belangrijke rol speelt - in 1%6 in een advies 
aanvoerde. Dit advies hield zich bezig met 
de mogelijkheden ter bestrijding van de in
flatie. Deze gevolgen, die in wezen nog niets 
aan ernst hebben verloren, waren de 
volgende:

- een mogelijke aantasting van de con
currentiepositie ten opzichte van het 
buitenland met gevaren voor groei en 
werkgelegenheid;

- het scheeftrekken van kostprijs
calculaties;

- de vermogensoverdracht van crediteuren 
aan debiteuren;

- aantasting van de inkomensverdeling ten 
laste van „vergeten groepen”;

- de bevordering van het najagen van 
speculatieve winsten;

- het gevaar van aantasting van de spaar 
zin als het effect van de geldontwaarding 
niet meer via renteverhoging wordt ge
compenseerd;

- het gevaar, dat een voortdurende prijs
stijging van enige omvang een atmosfeer 
van onrust schept, waarbij iedereen het 
gevoel heeft tekort te worden gedaan en 
de gevolgen van de prijsstijging op 
anderen tracht af te wentelen.

In algemene zin wordt er door Dr. Zijlstra 
nog aan toegevoegd: „De inflatie zoals wij 
die nu beleven, leidt tot onbestuurbaarheid 
en ontwrichting in staat en maatschappij. 
Indien men deze niet wenst, moet men in
flatie verafschuwen en bestrijden”.

Het is uiteraard mogelijk om in de huidige 
situatie bij elk van die gevolgen, die evcnzo- 
vele argumenten vormen voor een krachtige 
bestrijding van de inflatie, een kanttekening 
te maken. Sinds 1%6 heeft onze economie 
zich natuurlijk verder ontwikkeld. Echter in 
wezen zijn de genoemde argumenten ook  
nu nog van kracht.

Indien dat die gevaren aan het inflatiever- 
schij'nsel verbonden zo groot zijn en wij 
bovendien al jarenlang bezig zijn met de 
bestrijding van de inflatie, zonder dat de re
sultaten indrukwekkend zijn, is er dan 
eigenlijk wel een oplossing voor dit pro
bleem? Nu moeten we ons goed realiseren, 
dat aan de bestedingsinflatie een einde is 
gekomen in 1972. Het financieel beleid van 
de overheid is daarbij van grote betekenis 
geweest. Ik wees er in het begin van dit 
artikel reeds op. Er blijft uiteraard nog een 
zekere twijfel bestaan of de overbestedings 
tendenzen in onze economie duurzaam op 
hun retour zijn. Het beleid van het komend 
kabinet zal in deze van groot belang zijn. 
Wat echter nog steeds hardnekkig aanwezig 
blijft is de loon- en prijsspiraal.

Ook voor de bestrijding daarvan is het be
leid van de centrale overheid van niet te ver
waarlozen betekenis. Het jaarverslag 
constateert namelijk, dat „de mogelijkheid 
voor een doeltreffende inflatiebestrijding in 
elk geval afhankelijk is van het stijgings- 
tempo van belasting- en premiedruk. 
Anders gezegd: het tempo van de toeneming 
van het beslag van de collectieve sector 
(overheid -f sociale verzekering) op het 
nationale inkomen is van wezenlijk belang 
voor mogelijkheden en onmogelijkheden 
van effectieve inflatiebestrijding.” Is het 
stijgingstempo van belasting- en premie
druk te hoog, dan zal via een extra stijging 
van de contractlonen een afwenteling in de 
prijzen plaatsvinden en daarmee zal een 
versnelling  van de loon- en prijsspiraal op
treden. Dit alles betekent dus, dat be
lasting- en premiedruk in hun ontwikkeling 
aan grenzen gebonden zijn en daarmee o.a. 
ook het overheidsuitgavenbeleid. Bovendien 
wordt hieruit weer eens duidelijk hoezeer er 
een noodzaak is om tot een sam enhangend  
beleid  te komen in de verschillende sectoren 
van het economisch leven.

Een beleid waarbij de wensen van de col
lectieve sector en die van de rest van het 
economisch leven op een verantwoorde 
wijze met elkaar in overeenstemming 
worden gebracht. Dit brengt met zich de 
noodzaak van redelijk overleg tussen over
heid en bedrijfsleven. Tenslotte: het terug
dringen van de bestaande  loon- en prijs
spiraal, dus niet alleen het voorkómen van 
een versnelling daarvan, moet naar de 
mening van Dr. Zijlstra plaatsvinden d.m.v.

Jaarvergadering  
CHU uitgesteld

De algemene vergadering -1973 van de 
CHU is uitgesteld! Zij was oor
spronkelijk vastgesteld op zaterdag 19 
mei aanstaande, maar de lange duur van 
de kabinetsformatie beeft gemaakt dat 
het Uniebestuur besloot de jaarverga
dering op een later tijdstip te houden. 
Thans wordt gedacht aan zaterdag 23 
juni.

De datum van 19 mei was oor
spronkelijk gekozen in de verwachting, 
dat het nieuwe kabinet op deze dag ge
formeerd zou zijn en de algemene be
schouwingen van de Tweede Kamer over 
het regeringsprogramma gehouden zou
den zijn.
Deze verwachting is te optimistisch ge
bleken. Het Uniebestuur acht het juister 
om de voorzitter van de christelijk-- 
historische Tweede-Kamerfractie, drs. 
A.D.W. Tilanus een politieke toelichting 
ten behoeve van de Unieleden te laten 
geven, nadat hij bij het algemene po
litieke kamerdebat over regeringsver
klaring en regeringsprogram het woord 
heeft gevoerd.
De reden van het uitstel is niet, dat de 
CHU geen geestverwanten aan het kabi
net heeft geleverd.

J.L. Janssen van Raay, 
secretaris CHU.

wat hij noemt een parallelle verlaging van 
de huidige loon- en prijsstijging. „Wanneer 
een dergelijke operatie moet wordt over
wonnen, is niet in te zien, hoe men ooit van de 
huidige inflatiegraad zal kunnen af- -
komen.........”, zo voegt hij daaraan toe. Hij
erkent, dat dit parallel terugdringen van 
loon- en prijsstij^ngen in de werkelijkheid 
een zeer moeilijlce opgave is en spreekt ver
volgens de wens uit, dat er studie gemaakt 
zal worden van de wijze waarop een 
dergelijke aanpak van de inflatiebestrijding 
zou kunnen worden geëffectueerd.

Ik vind het jammer, dat hy hier niet de kans 
heeft aangegrepen om wat nader in hoofd
lijnen aan te geven boe dit proces van de 
parallelle verlaging zou dienen te verlopen.

VAN DER GiAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstnimentenfabriek

Telefoon 05130-22652



VRIJDAG 11 MEI 1973

[ Dr. R. J. H, Kruisinga (CHU) in Leeuwarden: ]

Wij vroegen kiezers met ARP en KVP 
in zee te gaan en niet met „Keerpunt 7 2 ”
„Wij hebben onze kiezers gevraagd te stem
men voor het gezamenlijk program van 
CHU, ARP en KVP, en niet voor dat van 
PvdA, PPR en D,66 omdat wij dat niet ver
antwoord achten. We kunnen dan nu toch 
maar niet dat Keerpunt ’72 gaan uitvoeren 
in een Kabinet-Den Uyl? Dat zou onwaar
achtig en ongeloofwaardig zijn, en wij kon
den dan niet met onze verantwoordelijkheid 
in overeenstemming brengen. Wat de 
Christen- democratische samenwerking 
aangaat: die weegt de CHU erg zwaar, en we 
zullen trachten zo dicht mogelijk bij KVP 
en ARP te blijven staan, en alles doen wat in 
ons vermogen ligt om de samenwerking o- 
vereind te houden”.

Dit heeft het christelijk-historische Twee
de-Kamerlid dr. R.J.H. Kruisinga (oud- 
staatssecretaris van verkeer en waterstaat) 
vorige week te Leeuwarden gezegd op een 
druk bezochte bijeenkomst van de kamer- 
kring Leeuwarden van de CHU.
Het „Fries Dagblad” publiceerde een uit
voerig verslag van de rede van dr. Kruisinga 
en de discussie. Aan het verslag is het vol
gende ontleend;

De heer Kruisinga wilde eerst stilstaan bij 
een paar uitgangspunten, en stelde, dat veel 
misslagen in de politiek zijn te wijten aan 
het feit dat men zo’n politiek handelen te 
weinig toetst aan de uitgangspunten die 
men zich heeft gesteld. Dat geldt met name 
voor de christen-democraten, die zich in de
ze tijd van vermaterialisering moet herbe
zinnen op hun doelstellingen.
De heer Kruisinga zette daarna de verwar- . 
rende gang van zaken rond de kabinetsfor
matie duidelijk op een rij, met name de rol 
van de CHU in het geheel. Hij stelde dat 
aanvankelijk de drie christen-democra- 
tische partijen, in brieven geschreven op 9, 
13, 16 en 23 februari, hebben laten weten 
dat er door hen uitsluitend overleg over de 
formatie kon worden gevoerd als er gespro
ken kon worden over programmapunten, 
een juiste verdeling van de portefeuilles en 
de programformule. „De heer Burger” , al
dus de heer Kruisinga, „heeft toen gedaan 
alsof KVP en ARP een afwijkend standpunt 
innamen. We hebben toen een schrijven van 
Burger ontvangen om nog eens te komen 
praten, maar het program bleef onaantast
baar. De heer Tilanus heeft het erg moeilijk 
gehad, maar hij kon het niet verantwoorden 
te overleggen over een gefixeerd program. 
Nu Burger zijn opdracht heeft teruggegeven 
is er met de heren Van Agt en Alberda weer 
gepraat over programformule, program en 
zetelverdeling. De programformule is ons 
inziens niet gewijzigd. Bovendien heeft de 
beoogde premier, Den Uyl, verklaard dat 
Keerpunt ’72 onaantastbaar uitgangspunt 
moet blijven. We kunnen ons niet voorstel
len dat hij daar straks in de regering op te
rug zou komen, dat zou oneerlijk zijn.
Ook ten aanzien van het program hebben 
wij nog aanmerkelijke bezwaren. Er is wel 
iets gewijzigd, maar geen voor ons essentiële 
punten. Bovendien vervullen de christen
democraten in een- 10-6 verhouding een 
ondergeschikte rol, en die verhouding werd 
vastgepind.
Er wordt gesproken over een parlementair 
o f extra-parlementair kabinet. Den Uyl zelf 
beschouwt dit kabinet als parlementair, ge
zien zijn uitspraak in zijn partijorgaan, 
waarbij extra-parlementaire kabinetten af
wijst als zijnde in strijd met de inspraak van 
de kiezers”.

LOYALE HOUDING

„Hoe zal nu de houding van de CHU zijn 
ten opzichte van het nieuwe kabinet. De 
CHU zal zich zeker niet aansluiten bij een 
motie, die dat kabinet direkt naar huis 
stuurt. Wij willen in een loyale, zakelijke rol 
dit kabinet beoordelen. Daarbij zal het ge
fixeerde program Keerpunt ’72 natuurlijk 
kritisch bekeken moeten worden. We zullen 
het kabinet steunen waar mogelijk is, maar 
ook kritiek uiten waar dit nodig is ten op
zichte van wat we aan onze kiezers hebben 
beloofd”.
Uit vele vragen, die aan de heer Kruisinga 
werden gesteld, klonk veelal bijval voor de 
handelswijze van de heer Tilanus en zijn 
fractie, maar ook bezorgdheid over de chri- 
sten-democratische samenwerking.
De heer Sytsma uit Hantumhuizen was het 
eens met het ingenomen standpunt, maar 
vroeg zich af wat er van de samenwerking

terecht kwam, mevrouw De Graaf-Nauta 
vond de hele zaak erg verdrietig en de heer 
Kingma uit Leeuwarden meende dat de CH 
nu wel eens de conservatieve en de ARP de 
progressieve christelijke partij kon worden.

NEGENTIENDE MEI

De heer Kruisinga antwoordde, dat ook de 
fractie heeft toegeleefd naar de 19e mei, 
waarop de drie christelijke partijen zouden 
vergaderen, en dat ook hij het een verdrieti
ge zaak vindt, dat er verwijdering dreigt. Hij 
hoopte echter dat de beoordeling van het 
kabinet veelal gelijk zal zijn aan die der 
ARP- en KVP-fractie. Hij vond, dat de op
stelling van de CHU niets met conservatis
me heeft te maken. „Wij zijn niet minder 
progressief geweest. We hebben alleen ge
steld dat de geloofwaardigheid en de waar
achtigheid ons gebiedt ons woord te 
houden.

Vragen over de verdergaande samenwer
king op provinciaal en gemeentelijk niveau 
en de zorg, die daaromheen is ontstaan door 
de politieke ontwikkelingen, beantwoordde 
de heer Kruisinga zeer positief. Die sa
menwerking moet zeker worden uitge
bouwd.
Eerste Kamerlid mr. dr. K. de Vries vertelde 
nog eens, dat de Eerste-Kamerfractie una
niem achter het besluit van de Tweede Ka
mer heeft gestaan. Ook had hij verdriet over 
het wankelen van de christendemocratische 
samenwerking, en vond dat men elkaar 
vooral in Eriesland, moest vasthouden. Wat 
de samenwerking op nationaal niveau be
treft, dat zal aan de CHU niet liggen. Wij 
willen ons houden aan het christen-demo- 
cratische program, wat kan er dan nog aan 
het christen-democraat zijn van de CHU 
ontbreken. De heer Kruisinga stelde over 
deze kwestie nog, o.a. op een vraag van de 
heer Bult uit Leeuwarden: „De moeilijkhe

den die er zijn, liggen niet alleen aan de 
CHU. Het is ook een kwestie van ARP en 
KVP. Afhaken is een besluit, maar door
gaan is óók een beslissing.

Gedeputeerde ir. L. Eringa wilde weten of, 
nu de fracties uit elkaar zijn gegaan, de 
partijen nog wel samen zouden willen. De 
heer Kruisinga zei, dat bij de CHU dit ge
vaar wel wordt onderkend, maar dat hij van 
harte hoopte, dat dit niet het geval zou zijn.

Het is uit deze verhelderende bijeenkomst 
duidelijk gebleken, hoe moeilijk de CHU- 
fractie het heeft gehad met de besluitvor
ming rond de kabinetsformatie. Bovendien 
werd duidelijk, dat de vele adhaesie die de 
heer Tilanus heeft gekregen, ook in Fries
land doorklinkt.

Tot zover het „Fries Dagblad” .

ARP-voorzitter Veerman over
uitstellen van „79de mei f f

In het weekblad ,Nederlandse Gedachten” 
van de ARP heeft vorige week de ARP- 
voorzitter dr. A . Veerman een beschouwing 
gewijd aan het besluit van de dagelijkse 
besturen van de drie christen-democra
tische partijen om niet op zaterdag 19 mei, 
maar op een later tijdstip, een beslissing te 
nemen over de christen-democratische 
samenwerking.
Hij schreef, dat het latere tijdstip zal vallen 
op een moment, tot een opener situatie, 
waarin meer zicht mogelijk is, zal zijn 
ontstaan.

TWEE ELEMENTEN

De beschouwing-van dr. Veerman luidde:

„Het voorstel voor de partijraden van KVP 
en ARP en van de algemene vergadering 
van de CHU tot hechter samenwerking te 
besluiten - in de richting van één partij - 
berustte op twee elementen. Er was een fei
telijke basis, de gegroeide overeenstemming 
en samenwerking. Na het kabinet-Cals, 
waarin de drie christelijke partijen - achter
af tot hun verdriet - niet hand in hand 
gingen, was het besef van onderlinge ver
bondenheid steeds sterker geworden, In de 
periode ’67-’71 dacht men aan een hechte 
programmatische en politieke samen
werking.

Al voor 1971 wilden vooral KVP en CHU 
verder. Zij bepleiten ook partij-organisato- 
rische verbindingen, met als perspectief de 
ene organisatie. Vooral van onze kant werd 
daarvoor een nadere bezinning op 
„fundamenten en perspectieven” bepleit.

Die behoefte leidde tot het tweede element. 
In de nota van de contactraad werd een 
proeve geleverd van een uiteenzetting over 
dezer dieper liggende verbondenheid. Niet 
een canoniek stuk, niet de enig mogelijkedr. mr. A .  Veerman

benadering. Maar wel - naar het oordeel 
van de contactraad - een goed en aan
vaardbaar stuk.

Dat waren de twee elementen, die een be
slissing op de 19e mei mogelijk maakten, de 
groeiende feitelijke politieke verbondenheid 
en de nota van de contactraad. Het is 
duidelijk, dat op de 27e april een discussie 
nodig was, tegen de achtergrond van het ge
bleken verschil in opstelling t.a.v. de kabi
netsformatie tussen KVP, ARP en CHU.

Wilde men de datum 19 mei handhaven, 
dan diende echter— gezien de noodzake
lijke en juiste procedure voor de behande
ling in de partij-organen— uiterlijk al op 27 
april een concept-resolutie gereed te 
komen.

Dat leek na de onverwachte kink in de ka
bel onmogelijk.

INCIDENTEEL VERSCHIL

Daar kwam nog iets bij. De CHU zag (en 
dat werd graag genoteerd) in het gebeurde, 
het „afhaken” van de CHU bij de formatie- 
poging van de heren Burger en Ruppert, 
een incidenteel verschil en geen dieper 
liggend verschil. Zij meende, dat er geen 
consequenties aan verbonden behoefde te 
worden voor verdere samenwerking en 
eventueel samengaan. Toch achtten KVP 
en ARP het juister de verdere ontwikkeling 
bij de kabinetsformatie af te wachten, dus 
tot na de regeringsverklaring en de parle
mentaire beschouwingen daarover. Zo 
pleitten meerdere omstandigheden voor een 
(hopelijk kort) uitstel. Het gaat om uiterst 
belangrijke vragen in verband met de toe
komst van de chirtelijke politiek en de toe
komst van onze partijen.

Door de gang van zaken bij de kabinetsfor
matie zij wij, juist nu de belangrijke datum 
19 mei nadert, in de klem geraakt. In zo’n 
positie kan men een belangrijke beslissing 
beter laten rusten tot een opener situatie is 
ontstaan, waarin meer zicht mogelijk is.”

Aldus ARP-voorzitter de Veerman in 
„Nederlandse Gedachten.”
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Drs. J. M. den Uyl 
staat n ie t te ju ichen
Drs. JJM. den Uyl, die op de eerste dagen 
van deze week met de beide formateurs mr.
J.S.W. Burger en dr. M . Ruppert de laatste 
beletselen heeft weggenomen voor de vor
ming van een kabinet- den Uyl, heeft vorige 
week zaterdag, op een vergadering van de 
partijraad van zijn partij, de PvdA, toegege
ven dat hij niet staat te juichen over het bij 
de kabinetsformatie bereikte resultaat. »Bij 
de opstelling van het uitgangspunt voor het 
regeringsprogramma is water in de wijn ge
daan”, aldus drs. Den Uyl. Maar hij wees 
met klem de verwijten van de hand, ^ t  het 
progressieve program „Keerpunt ’72” ge
weld is aangedaan.
„Het nieuwe kabinet zal het onbeschrijfelijk 
moeilijk krijgen” zei drs. Den Uyl. Maar hij 
had het gevoel dat de beide formateurs, en 
met name mr. Burger, iets voor elkaar ge
bracht hebben dat uniek is.
In zijn toespraak tot de partijraad van de 
PvdA zei drs. Den Uyl, dat het bereikte re
sultaat over het program veel verzet van 
rechts zal oproepen.

SNEL TEMPO

Begin vorige week voltrok de formatie zich 
in een snel tempo, in éen ongedacht snel 
tempo als een vergelijking getrokken wordt 
met alle voorgaande fasen. Aan het einde 
van de aprilmaand was bekend, hoe de pro
gressieve en christen-democratische fracties 
dachten over het werkdocument, dat de in
formateurs mr. A.A.M. van Agt en prof. dr. 
W. Albeda hadden opgesteld. PvdA, PPR, 
D’66, KVP en ARP stemden er mee in, dat 
geestverwanten onder leiding van de forma
teurs mr. J.A.W. Burger en dr. M. Ruppert 
zouden gaan praten over dat werkdocu
ment. De CHU-fractie had besloten geest

verwanten wel te ontraden aan het vooro
verleg (ook wel preconstituerend beraad ge
noemd) deel te nemen. Twee redenen voerde 
de christelijk-historische fractie aan: de ge
dachte 10 - 6 verhouding in het beoogde ka
binet (tien progressieve ministers en zes 
christen-democratische) doet geen recht 
aan de getalsverhouding in de Tweede Ka
mer, en het ontbreken van de overtuiging, 
dat de zwaarwegende bezwaren, die de 
CHU heeft tegen een aantal punten in het 
werkdocument Van Agt/Albeda, zeker in 
de 10 - 6 verhouding op aanvaardbare wijze 
tot een oplossing kunnen worden gebracht. 
In enkele dagen tijds kregen de formateurs 
mr. Burger en dr. Ruppert een ploeg kandi- 
daat-ministers bij elkaar, nadat de vijf frac
ties het groene licht hadden gegeven voor 
het vooroverleg.
Zo kon vorige week donderdag de precon- 
stituerende vergadering gehouden worden. 
Tot grote verbazing van politiek Den Haag 
waren de kandidaat-ministers in ongeveer 
acht uur gereed met hun eerste bespreking. 
Vele belangstellende politici hadden in de 
veronderstelling verkeerd, dat de forma
teurs zeker wel twee dagen nodig zouden 
hebben gehad om het vooroverleg al dan 
niet tot een goed einde te brengen. 
Donderdagavond omstreeks half negen 
waren alle punten van het werkdocument 
afgewerkt. Bij de besprekingen nam forma
teur mr. Burger de politieke kant voor zijn 
rekening en formateur dr. Ruppert in het 
bijzonder de programmatische onderdelen. ’

NAUWELIJKS

Drs. Den Uyl, die tijdens de preconstitue- 
rende vergadering in de vergaderzaal van 
het departement van justitie aan het Plein

te Den Haag naast mr. Burger was gezeten, 
zei later op de donderdagavond, dat de 
christen-democraten in het gezelschap 
kandidaat-ministers „van hun kant nauwe
lijks pogingen hadden ondernomen om het 
ons moeilijk te maken” .
Elders in dit nummer van het christelijk- 
historisch weekblad „de Nederlander” 
wordt een vergelijking opgenomen van het 
werkdocument- Van Agt/Albeda met het 
resultaat van het vooroverleg onder leiding 
van Burger/Ruppert. Uit die vergelijking 
blijkt, dat in het komend regeringsprogram 
nog heel veel uitgewerkt zal moeten worden.

VERDEELD

Ondertussen hebben de aan het kabinet 
deelnemende partijen zich verdeeld achter 
het resultaat van de formatiebesprekingen 
geschaard. Bij de ARP-fractie waren zes le
den tegen het deelnemen van geestver
wanten aan het kabinet-Den Uyl. Het wa
ren mejuifrouw J. van Leeuwen en de heren 
mr. G.C. van Dam, M.W. Schakel, B. Rool- 
vink, drs. A. Schouten en dr. W. de 
Kwaadsteniet. Bij de fractie van de KVP 
stemden drie leden tegen: W.G. Bremen,
F.A.A.M. Fievez en drs. H.A.C.M. No
tenboom. Bij de PvdA- fractie toonden zich 
drie leden niet gelukkig met het resultaat 
van het vooroverleg. Het waren mejuffrouw 
E.H.C. Salomons en de heren J.C. Kom
brink en H. Hartmeijer.
Bij de fractie van de PPR was er ook geen 
eenstemmingheid. Dr. P.H. van Gorkum en 
A.R. Coppes hebben laten weten, dat zij het 
kabinet-Den Uyl niet zullen steunen als in 
de regeringsverklaring niets concreets staat 
over de democratisering van het bedrijfsle-

WIJZI GINGEN

Aan het begin van deze week hebben de 
formateurs zich in het bijzonder bezig ge
houden met het aanzoeken van staatssecre
tarissen. Vorige week scheen het of ook die 
ploeg samengesteld kon worden, maar later 
bleken er toch wrijvingen te zijn.
En zo start het nieuwe kabinet niet geheel 
en al met onderverdeelde instemming van 
alle bij het kabinet betrokken partijen.

H.L.

Christelijk Historisch 
weekblad
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Vergelijking van werkdocument en 
programma Den Uyi
WERKDOCUMENT VAN 
INFORMATEURS 
MR. VAN AGT EN 
PROF. ALBEDA

RESULTAAT VAN 
BESPREKINGEN VAN 
KANDIDAAT-MINISTERS 
O.L.V. FORMATEURS 
MR. BURGER EN 
DR. RUPPERT

GRONDSLAG

Grondslag van het beleid zal zijn 
„Keerpunt 72” van de PvdA, de PPR en 
D ’66, zoals geactualiseerd bij memo
randum d.d. 9.2.'73 en voorts de schets 
van beleid voor 1973 en volgende jaren 
van de KVP, de ARP en de CHU, zoals 
geactualiseerd in het program op hoofd- 
zaken d.d. 13.2.1973.
Voorzover deze programma’s met elkaar 
in strijd zijn, worden de desbetreffende 
punten behandeld bij het licht van de 
conclusies van de formateur Burger d.d. 
19.2.’73.

Alternatief:

Grondslag van het beleid zal zijn:

Ie: „Keerpunt ’72” , van de PvdA, de 
PPR en D ’66 zoals geactualiseerd bij 
memorandum d.d. 9.2.’73;

2e: „Schets van beleid voor 1973 en vol
gende jaren” van de KVP, de ARP en de 
CHU, zoals geactualiseerd in het 
program op hoofdzaken d.d. 13.2.’73. 
Voor zover deze programma’s met 
elkaar in strijd zijn, worden de desbe
treffende punten behandeld bij het licht 
van de conclusies van formateur Burger 
d.d. 19.2.’73.

Grondslag van het beleid van een 
kabinet-Den Uyl zal zijn Keerpunt ’72 
van de PvdA, PPR en D ’66 en de „Schets 
van beleid” van de KVP, ARP en CHU, 
beide geactualiseerd in begin februari.

DEFENSIE

a. Verlaging van de defensiebegroting 
1973; Gelet op het feit dat het nieuwe 
kabinet pas bij het naderen van de 
zomer zal aantreden, zal dit slechts in 
beperkte mate mogelijk zijn. '
De defensie-inspanning voor wat betreft 
de jaren na 1973 bezien in het licht van 
onze verplichtingen in de NATO. Hier
bij zich niet bij voorbaat vastleggen op 
percentages van het nationaal inkomen.

a. Gelet op het feit dat het nieuwe kabi
net pas bij het naderen van de zomer zal 
aantreden, zal verlaging van de defen
siebegroting-1973 slechts in beperkte 
mate mogelijk zijn. De defensie-inspan
ning ook voor wat betreft de jaren na 
1973 bezien in het licht van onze ver
plichtingen in de NATO. Hierbij zich 
niet bij voorbaat vastleggen op percen
tages van het nationaal inkomen.

COLLEGEGELD

b. Verlaging van het collegegeld met 
ingang van het studiejaar ’73/’74 tot bij
voorbeeld 500 gulden in samenhang met 
een nieuw stelsel van studiefinanciering, 
geen wijziging meer in het collegegeld 
over het studiejaar dat bij het aantreden
van het nieuwe kabinet bijna verstreken 
is, behoudens de mogelijkheid van 
verrekening in het kader van de te tref
fen studiefinanciering.

b. Verlaging van het collegegeld met in
gang van het studiejaar 1973/74 tot bij
voorbeeld f  500 in samenhang met een 
nieuw stelsel van studiefinanciering. 
Geen wijziging meer in het collegegeld 
over het studiejaar dat bij het aantreden 
van het nieuwe kabinet bijna verstreken 
is; behoudens de mogelijkheid van ver
rekening in het kader van de te treffen 
studiefinanciering.

HUURBELEID

c. In afwachting van het resultaat van 
nader beraad over het huurbeleid, 
uiterste omzichtigheid met het uitbrei
den van de huurliberalisatie. Liberali
satie van de huren behoeft niet door 
terugtreden van de woonruimtewet te 
worden gevolgd. Ook ten aanzien van 
eventuele (al dan niet partiële) herin
voering van de woonruimtewet rekening 
houden met onderscheiden situaties in 
verschillende delen van het land en met 
de positie van bijzondere groepen van 
woningbehoevenden (bijvoorbeeld be
jaarden)

c. In afwachting van het resultaat van 
het nader beraad over het huurbeleid 
geen verdere uitbreiding van de huur
liberalisatie. Liberalisatie van de huren 
behoeft niet door terugtreden van de 
woonruimtewet te worden gevolgd. Ook 
ten aanzien van de eventuele (al dan niet 
partiële) herinvoering van de woon
ruimtewet rekening houden met onder
scheiden situaties in verschillende delen 
van ons land en met de positie van bij
zondere groepen van woningbehoeven
den (bijv. bejaarden)
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GRONDPOLITIEK

d. Ten aanzien van de grondpolitiek: 
speculatie tegengaan door een voor- 
kooprecht te geven aan de gemeenten 
door bij onteigening van grond in be
ginsel de gebruikswaarde daarvan te 
vergoeden. Correcties voor onbillijk
heden (bijvoorbeeld de vervangings
waarde).

d. Ten aanzien van de grondpolitiek: 
speculatie tegengaan door een voor
keursrecht te geven aan de overheid met 
name aan de gemeenten en daar bij ont
eigening van grond in beginsel de ge
bruikswaarde daarvan te vergoeden. 
Correctie voor onbillijkheden, bijv. wel
ke bij noodzakelijke vervanging kunnen 
optreden.

DE WEST

e. Wanneer onafhankelijkheid voor 
Suriname en de Antillen? Een eindbe
slissing daarover nadat de Koninkrijks- 
—mmissie haar rapport heeft uitge
bracht.

e. Wanneer onafhankelijkheid voor 
Suriname en de Antillen: een eindbeslis
sing daarover nadat de koninkrijkscom- 
missie haar rapport heeft uitgebracht.

ABORTUS

f. 1 abortus een arrangement: zie 
brief mr. Burger van 19 februari onder 
punt 20, met dien verstande dat het 
kabinet het regeringsontwerp pas in
trekt nadat de christen-democraten een 
eigen initiatief-ontwerp hebben inge
diend.

f. Voor abortus een arrangement, met 
dien verstande dat het kabinet het 
regeringsontwerp pas intrekt nadat de 
christen-democraten een eigen initia- 
tief-ontwerp hebben ingediend.

ZELFSTANDIGEN-BELEID

g. Ten aanzien van de zelfstandigen: - de 
invoering van de fiscale oudedagsvoor
ziening voortzetten;
- voorrang voor een arbeidsongeschikt
heidsverzekering voor zelfstandigen, 
maar niet noodzakelijkerwijs binnen de 
norm van 0,75 procent per jaar.

g. Ten aanzien van de zelfstandigen: de 
uitvoering van de fiscale de oudedags
voorziening voortzetten en voorrang 
voor een arbeidsongeschiktheidsver
zekering maar niet noodzakelijkerwijs 
binnen de norm van gemiddeld 0,75 
procent per jaar.

GEZONDHEIDSZORG

h. Een ingrijpende aanpak van de be
staande structuur mede met het oog op 
de noodzaak van kostenbeheersing. Een 
nota over deze materie aan de Tweede 
Kamer ter voorbereiding van een wet 
gezondheidsvoorzieningen.

h. Een ingrijpende aanpak van de be
staande structuur, mede met het oog op 
de noodzaak van kostenbeheersing. Een 
nota over deze materie aan de Tweede 
Kamer. Voorbereiding van een wet ge
zondheidsvoorzieningen en van een 
volksverzekering tegen ziektekosten.

ONDERWIJS-WELZIJN

i. Het particulier initiatief in onderwijs- 
en welzijnswerk (levensbeschouwelijke 
verscheidenheid) behouden, binnen 
redelijke grenzen van doelmatigheid.

i. Het particulier initiatief in de zin van 
de zelfwerkzaamheid en de eigen 
verantwoordelijkheid van de burgers in 
de onderwijs- en welzijnswerk stimu
leren met behoud van de levensbe
schouwelijke verscheidenheid, binnen 
redelijke grenzen van doelmatigheid.

SOCIALE UITKERINGEN

J. Geen automatische koppeling van alle 
sociale uitkeringen aan de ontwikkeling 
(anders dan volgens de loonindex) van 
het wettelijk minimumloon.

j. Bestudering van het vraagstuk van 
automatische koppeling van sociale uit
keringen aan de ontwikkeling (anders 
dan volgens de loonindex) van het wet
telijk minimumloon.

BELASTING-DRUK

k. De verhoging van de belastingdruk 
kan niet onbeperkt doorgaan. Daarom 
streven naar een geleidelijke verminde
ring van het stijgingstempo.

k. De verhoging van de belastingdruk 
kan niet onbeperkt doorgaan. Daarom 
streven naar een geleidelijke ver
mindering van het stijgingstempo.

DEMOCRATISERING BEDRIJFSLEVEN

1. Over nadere herziening van het ven
nootschapsrecht en verdergaande 
demoeratisering van de onderneming 
adviezen inwinnen van de SER.

1. Over nadere herziening van het ven
nootschapsrecht en verdergaande 
democratisering van de onderneming 
spoedig adviezen inwinnen van de SER.

INKOMENSBELEID

m. Waar het draaipunt te leggen; men 
kan ook met verschillende draaipunten 
werken.

m. Waar het draaipunt te leggen, men 
kan ook met verschillende draaipunten 
werken.

BEVOLKINGSPOLITIEK

n. Welke is ten deze de taak van de 
overheid?

n. De taak van de overheid wordt ver
vuld zonder dwang en in voortdurend 
respect voor de eigen verantwoordelijk
heid van de ouders.

KABINETSKWESTIE:

In het werkdocument- Van Agt/ 
Albeda stond, dat wat betreft het stellen 
van de kabinetskwestie in het algemeen 
„zeer terughoudend” zou moeten wor
den- opgetreden.

Voor wat de onderdelen defensie, col
legegeld, huurbeleid, grondpolitiek en 
de West betreft zou de kabinetskwestie 
slechts bij besluit van een gekwalificeer
de meerderheid gesteld mogen worden,

bijvoorbeeld: twee-derde o f een formule 
van gelijke strekking.
De kandidaat-ministers hebben bij hun 
besprekingen onder leiding van de for
mateurs Burger en Ruppert afge
sproken, dat er grote terughoudendheid 
zal zijn wat betreft het stellen van de 
kabinetskwestie. De beperkingen uit het 
werkdocument zijn niet overgenomen.

H.L.

M inister Boersma 
teleurgesteld over 
landbouwprijzen
De Nederlandse minister van landbouw, 
drs. J. Boersma, is vorige week nogal teleur
gesteld teruggekeerd van de marathonzit
ting, welke de Europese ministers van land
bouw te Luxemburg hielden om de land
bouwprijzen vast te stellen. Zijn teleurstel
ling gold zowel de wijze van vergaderen als 
de inhoud van het bereikte akkoord.
Blij was minister Boersma evenwel met het 
feit, dat de gemeenschappelijke landbouw
politiek niet in elkaar is gestort en dat een 
crisis, die op den duur ook voor de Neder
landse landbouw ernstige gevolgen met zich 
zon hebben gebracht, werd voorkomen.

De wijze van vergaderen in lange uitputten
de marathonzittingen, waarin getracht 
wordt nog voor de fatale datum (t.w. 1 mei) 
tot overeenstemming te komen, noemde de 
minister bijzonder ongezond. Bovendien 
gaat het volgens hem niet aan dat feitelijk

één delegatie daar het vetorecht heeft. Hij 
pleitte dan ook voor gezonde vergaderpro- 
cedures, waarin met een gekwalificeerde 
meerderheid besluiten kunnen worden ge
nomen. De minister zei te verwachten dat 
het Verenigd Koninkrijk dat zich bij deze 
eerste vergadering van Europese landbouw
ministers, waaraan het deelnam, nog vrij 
rustig heeft gehouden, in de toekomst veel 
harder zal onderhandelen en dan is nood
zakelijk dat de vergaderprocedure en de 
wijze van besluitvorming verbeterd zijn.

GROTERE STIJGING NODIG

De tweede teleurstelling van de Nederlan
dse minister betrof de inhoud van het moei
zaam bereikte akkoord.
Over de gevolgen van het prijsbeleid voor 
Nederland merkte de minister op dat hij 
vooral teleurgesteld was over de prijzen voor

akkerbouwprodukten. De prijzen daarvan 
zullen met 1 procent stijgen; een prijs
stijging van 2 k 3 procent zou volgens de 
Nederlandse onderhandelaar gerechtvaar
digd zijn geweest. Voor melk geldt een stij
ging van 5,5 procent, met dien verstande dat 
in de landen met gerevalueerde valuta (de 
Benelux-landen en West-Duitsland) de ver
hoging tot 4 procent beperkt moet blijven. 
Dat percentage is precies de bovengrens van 
het mandaat dat minister Boersma van de 
Nederlandse ministerraad had meegekre
gen. De heer Boersma bestreed de opvatting 
van zijn Franse college Chirac, dat hij alles 
gekregen had waar hij op uit was geweest. 
Frankrijk vroeg namelijk een exorbitante 
melkprijsverhoging van 8,5 procent maar 
kreeg 5,5 procent. Dat de Franse minister 
tot het eind toe zo sterk heeft vastgehouden 
aan deze melkprijsstijging, komt door de 
toezeggingen die in de Franse verkiezings
campagne aan de Franse boeren zijn ge
daan. Minister Boersma zei over deze toe
zeggingen dat zij grote invloed hebben ge
had op de gang van zaken in de minister
raad.

De raad van ministers heeft besloten de 
prijzen van rundvlees en kalfsvlees met 
resp. 10,5 en 7,5 procent te verhogen. Deze 
prijsstijgingen zullen volgens de Nederland
se bewindsman geen onmiddelijke invloed 
hebben op de consumptieprijzen, aangezien 
de marktprijs toch al aanzienlijk hoger ligt 
dan de Europese oriëntatieprijzen.
Dat de onderhandelingen in Luxemburg zo 
bijzonder lang geduurd hebben vindt zijn 
oorzaak in het idee van de Europese Com
missie de prijsvoorstellen te koppelen aan 
de oplossing van monetaire problemen. 
Daartegen heeft de Westduitse minister van 
landbouw Ertl zich voortdurend verzet. De 
Nederlandse delegatie stond er in principe 
wel positief tegenover, omdat men daardoor 
zou kunnen terugkeren tot een eenheids
prijsniveau.

H.L.

LANDBOUW-
WOORDENLIJSr

Als in EEG— verband over de landbouw ge
sproken wordt, dan worden dikwijls „vak- 
uitdrukkingen” gebruikt, die voor de 
buitenstaander niet te begrijpen zijn. Het 
documentatie-blad „Europa van morgen”, 
een uitgave van de Europese voorlichtings
dienst te Den Haag, bevatte dezer dagen de 
volgende ,jandbouw- woordenlijst”:

Richtprijs

De prijs die wordt bepaald om de boeren in 
de gelegenheid te stellen hun teeltplannen 
op te stellen en verder ter oriëntering van 
allen die aan het handelsverkeer deelne
men. Het is de bedoeling dat de marktprijs 
zich te allen tijde op een zo dicht mogelijk 
bij de richtprijs gelegen niveau zal handha
ven.

Interventieprijs

De prijs waardoor de interventiebueaus ver
plicht zijn de binnenlandse produktie te ko
pen als deze hun wordt aangeboden: dit is 
dus in zekere zin een garantieprijs voor de 
producenten. De interventieprijs ligt steeds 
iets beneden de richtprijs en iets boven de 
prijs die de boer werkelijk maakt (verschil: 
vervoerskosten van de boerderij naar de 
plaats der interventie)

Drempelprijs

De prijs die als basis dient voor de bereke
ning van de heffing op het ingevoerde pro-

Vervolg op pagina 7
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Richting van de n ieu w e C hriste lijk  

dem ocratische p a r tij;

M ID D EN P A R TIJ IS O N JU IS T

r
{door C. J. Aafjes)

Het opvaUende verschijnsel van praktisch alle uitspraken van schrijvers in D e 
Nederlander is de tendens om te spreken o ver,M iddenpartij” .
Het begrip middenpartij willen wij om meer redenen afwijzen.

Het suggereet bij voorbaat een soort kompromis-groepering te zijn; het is een plek, 
waarbij men van twee kanten ononderbroken wordt aangevallen; men plaatst 
zichzelf in een positie, die minder slagvaardigheid ter beschikking stelt dan de 
vleugelgroeperingen; in een tijdperk, dat de polarisatie-idee in ernstige mate het 
hoofd opsteekt, is een duidelijke en strijdvaardige taal een absolute noodzaak.

Afgezien van deze punten is er ook geen causale redenering gevolgd, die de plek in 
het midden verantwoord doet zijn. D at een partij aan de hand van haar program 
m a links, rechts o f in het midden zou staan, dateert nog uit vroegere tijd van een 
statische m aatschappijstruktuur. E r waren toen slechts heel weinig onderwerpen, 
waarover men via een politieke uitspraak tot een beslissing moest komen en die 
lieten zich vrij gem akkelijk onder dak brengen bij een groepering. Deze dan mees
tal kerkelijk gericht. In ons huidige maatschappijbestel echter is de totale pro
blem atiek zodanig gecompliceerd, is het aantal problemen zodanig groot en is het 
aantal wijzigingen en zich onverwacht voordoende nieuwe vraagstukken van 
zodanige omvang, dat wij onze mensheid zullen moeten duidelijk m aken, dat de 
tijd van dit gezapige éénmaal in je  leven een vaste plaats vinden of een keuze doen 
in een statische maatschappij, reeds lang voorbij is.

NIEUWE SITUATIE

Niet alleen voorbij, doch wij bevinden ons al 
in een zich zodanig snel-voortbewegende 
levenstrein, dat als wij ons de hiermede 
samenhangende nieuwe problematiek niet 
snel bewust worden en dienovereenkomstig 
onze denkwijze en maatschappijstruktuur 
aanpassen, wij onze zelfvernietiging als 
politieke partij tegemoet kunnen zien.

De nieuwe situatie van nu kenmerkt zich 
door het feit, dat er bijna geen enkele be
slissing meer kan worden genomen, die niet 
in een veelheid van onze maatschappij- 
facetten zijn invloed doet gelden.

Wij willen trachten, dit door een sterk ver
eenvoudigd denkmodel duidelijk te maken. 
Daartoe delen wij de maatschappij-pro- 
blematiek waar wij mee te maken krijgen 
bij politieke beslissingen, in naar drie ge
zichtspunten. Ieder van deze drie kan niet 
op zichzelf bestaan, doch zijn onverbreke
lijk met elkaar verbonden. Iedere beslissing 
welke we nemen, is de resultante daarvan.

De drie gezichtspunten zijn:

Het moraliteitsbesef

De statische organisatiestruktuur van 
onze maatschappij.
Hiermede bedoelen wij b.v. 
eigendomsverhoudingen, organisatie van 
bestuur, gemeente, provincie, enz.

De dynamische organisatiestruktuur van 
onze maatschappij.
Hieronder verstaan wij de wijze van be
sluitvorming.

Voor een verdere vereenvoudiging nemen 
wij enige kernbegrippen uit ieder gezichts
punt:

M ora a l: christelijk
atheïstisch.

S ta tisch e orga n isa tie : 
socialistisch.

humanistisch

liberaal

D y n a m isch e  s tru k tu u r: demokratisch - 
diktatoriaal.

Hier helpt ons niet het onderscheid links, 
midden of rechts, doch wij moeten gaan 
werken met een nieuw begrip, nl. dat van 
prioriteiten. Zo zijn er mensen, die absoluut 
overtuigd zijn dat het geluk voor de mens 
slechts te vinden is via de diktatuur met de 
principes van het Marxisme, m.a.w. het be
langrijkste daarbij is de statische struktuur, 
nl. produktiemiddelen als eigendom van de 
gemeenschap.

Een ander heeft b.v. slechts een 
demokratische regeringsvorm als hoogste 
ideaal, waarbij zijn inspraakmogelijkheid 
en recht op eigen mening gerespecteerd 
wordt. Een derde zegt: mijn christelijk 
normbesef staat bovenaan. Hoe onze 
prioriteiten zich groeperen, beredeneren wij 
van achteren naar voren als volgt.

PRIORITEITEN

Wij kunnen ons voorstellen, dat ongeacht 
een persoonlijke voorkeur voor liberalisme

de groep waarbij men zich aansluit, bij de 
nu en voor de toekomst te nemen beslis
singen zich in de nieuwe christelijk 
demokratische partij zal laten leiden door 
de prioriteiten der gezichtspunten in de vol
gende volgorde:

Ie. naar het christelijk moraliteitsbesef, 
2e. naar het demokratisch principe,
3e. naar de pragmatiek van het zich voor
doende geval.

In on d ersta a n d  schema hebben we nu een 
voorbeeld van een verdeling over ieder 
niveau, gemaakt zoals zij b.v. in de Neder
landse politiek zou kunnen zijn.

In een zeer uitgebreid rapport. 
Richting voor de nieuwe christelijk 
democratische partij, geeft de heer 
C.J. Aafjes een overzicht en analyse 
van verschillende standpunten in de 
CHU, met daarnaast een eigen opzet 
voor een inhoudsbepaling voor de 
Christelijk Democratische Partij, 
waarbij in het bijzonder als nieuw 
naar voren wordt gebracht de idee 
om in plaats van pragmatische op- 
vattingsverschillen de partijpolitiek 
te laten bepalen, als nieuw uitgangs
punt te gaan werken met een priori- 
teitsverdeling over drie niveaus.

Uit dit rapport hebben wij het ge
deelte „Middenpartij is onjuist” ge
licht om nevenstaand artikel samen 
te stellen.

politiek veld

Moraal

Dynamisch

Statisch
of socialisme, niemand van ons zich echt 
werkelijk heet of koud zal maken of er meer 
of minder grote bedrijven wel of niet ge
nationaliseerd zijn. De doorslag voor de 
keuze van de één o f andere richting zal 
meestal door zeer pragmatische overwe
gingen geschieden.

Heel anders ligt het reeds bij de dynamische 
struktuur. Daar zal praktisch een ieder on
dubbelzinnig voor de demokratische vorm 
willen kiezen, doch de diktatuur moet 
werkelijk drukkend worden voordat men 
bereid is er werkelijk echt tegen in het ge
weer te komen.

In die gevallen dat men er tegen in opstand 
komt, is het meestal omdat men bij de 
maatregelen zover ging, dat de menselijke 
individuele rechten aangetast werden, 
m.a.w. aan ons normbesef werd getornd.

Zo komen wij dan tot onze konklusie, dat 
wij voor onze nieuwe partij als volgorde der 
prioriteiten bij het nemen van beslissingen 
wensen aan te houden:
1. ons christelijk normbesef,
2e. onze demokratische principes, en 
3e. de diverse meer pragmatische pro
blematiek.

Deze wijze van denken in prioriteiten houdt 
dus b.v. in, zat men niet automatisch mag 
stellen: deze christelijke partij zal dus altijd 
socialistisch of alternatief altijd liberaal 
stemmen bij het doorvoeren van politieke 
beslissingen.

Wij stellen nadrukkelijk, dat het wel dege
lijk denkbaar is om als christen soms achter 
een socialistische maatregel te staan, even
als een andere keer achter een liberale 
maatregel. Dit zal voor onze oudere leden, 
die nog statisch denken, niet eenvoudig te 
verwerken zijn, doch ook voor de jongeren, 
die proberen het oog meer op de toekomst 
gericht te houden, is dit nog niet zó een
voudig. De konsekwentie is nl. dat als men 
zich groepeert bij een partij, men zich dui
delijk moet realiseren, dat het lid worden 
van deze partij niet betekent dat men reeds 
bij voorbaat op alle vragen beantwoord 
heeft voor heden en toekomst. Men zal dus 
moeten leren inzien, dat het lid zijn van een 
christelijke partij nog niet om die reden 
mag betekenen tégen socialisme of 
liberalisme te zijn.

Hier mogen wij verwijzen naar een artikel 
van de heer A J. Kaland uit de Nederlander 
No. 8 van 23 februari 1973, blz. 6, die, als hij 
schrijft over de gevolgen van regeerakkoor
den, ons standpunt ook onderstreept.
Hij stelt dat:

„het geloven dat het in wezen gaat om so
cialisme o f liberalisme, de waan is van deze 
tijd.”

Wij zullen moeten leren, genuanceerd te 
denken en niet de fout te maken van 
diegenen, die in het huidige tijdsgewricht 
trachten te polariseren en daarbij een 
stempel drukken van goed of slecht op een 
bepaalde groepering.

SYSTEMATIEK

Het enige, dat binnen ons bereik ligt als 
men zich groepeert, is de wetenschap, dat

midden
< ---------------------------------------- i

christelijk j humanistisch 1 atheïstisch

dem )kratisch c iktatoriaal

liber lal 1 s )cialistisch

We zien duidelijk, dat de twee stippellijnen, 
die een middengebied zouden moeten aan
geven, geen logische samenstelling op
leveren voor een zgn. middenpartij.

De kombinaties voor de ons bekende 
partijen lopen dwars door het schema.

Nu doen ee hetzelfde eens voor de drie 
hoofdgroeperingen welke we in ons politiek 
bestel hier zullen onderscheiden en zoals wij 
ze met hun prioriteiten zien.

C.D.P. —  P.v.d.A. —  V.V.D.

C.D.P. christelijk
demokratisch

liberaal socialistisch

V.V.D. liberaal

demokratisch

ath. human. christ.

P.v.d.A. socialistisch

demokratisch 1 dikt.

christ. human. j ath.

We zien hier reeds dat de C.D.P. niet 
logisch als middengroep te plaatsen zou 
zijn.

Het zijn drie gelijkwaardige groeperingen, 
met ieder een volkomen eigen karakter.

Duidelijk blijkt, dat het enige vlak van 
overeenstemming bij V.V.D. en P.v.d.A. ligt 
op het tweede niveau, nl. demokratie, waar
bij de diktatoriale stromingen in de P.v.d.A. 
zelfs nog storen. Het derde niveau is te 
heterogeen.
De C.D.P. heeft meermogelijkheden. Niet 
als middenpartij maar omdat er twee 
niveaus kunnen binden:

AI. C.D.P. met V .V .D .

B). C.D.P. met P.v.d.A.

C.D.P. P.v.d.A.

christelijk

liberaal
demokratisch

I social. X 'socialistisch
demokratisch dikt.

christ. 1 human. ath.
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Uit de schema’s zien we duidelijk geïllus- 
streerd, dat hier geen sprake is van een 
middenpositie voor de C.D.P. Wel echter 
zien we, wat de aanrakingsvlakken met zo
wel V.V.D. als P.v.d.A. kunnen zijn. 
Daardoor demonstreren we tevens, waar
door het komt dat er praktisch geen regeren 
mogelijk is zonder deelname van de C.D.P. 
Tevens echter, hoe belangrijk we dat feit 
moeten vinden, omdat voor ons de hoogste 
prioriteit biijft ons christeiijk normbesef.

Voor de C X )f . is dan ook geen zwakke 
middenpositie ais opdracht weggeiegd, 
doch een sterke ieiderspositie, een richting

gevende taak, weike ons een zeer grote ver- 
antwoordeiijkheid opiegt.

Ook moeten we opmerken, dat V.V.D. en 
P.v.d.A. ook twee niveaus voor binding heb
ben. De botsing ligt daar echter bij de eerste 
prioriteit.

VERGELIJKINGEN

Wij laten het opnieuw gaarne aan de ge
leerden over deze schematische opzet uit te 
diepen, waarbij reeds een ieder voor zich bij 
wijze van oefening voor verschillende 
partijen eens een poging kan wagen, bij
voorbeeld:

C.P.N.
S.G.P. & G.P.V.

1. diktatuur 
1. christelijk

2. socialistisch 
2. liberaal

3. atheïstisch
3. diktatuur

Wij zetten bij deze laatsten daarom op de 
derde prioriteit diktatuur, omdat deze 
partijen wèl met de mond de demokratie 
belijden, doch echter zodra zij de meerder
heid zouden hebben, gaarne hun opvat
tingen de andere groeperingen zouden op
leggen, met als motief: „wij weten het beste 
wat goed voor u is”.

De voortekkerspositie van onze C.D.P. 
springt nog nadrukkelijker in het oog, als 
wij de prioriteiten liberaal en socialistisch 
nog eens overdenken. De V.V.D. weet best 
dat het extreme liberalisme niet meer van 
deze tijd is. Hetzelfde geldt voor het 
socialisme. Ook daar is het evolutionaire 
socialisme al lang zo ver, dat zij de totale 
socialisatie, van de produktiemiddelen niet 
meer voorop in hun vaandel voeren. Het is 
daarom volkomen terecht, dat in onze
C.D.P. het pragmatische gedeelte met de 
derde prioriteit niet gevoeld wordt als een 
tegenstelling Liberaal/ 
socialistisch, doch dat hoogstens daar ieder 
der twee facetten op het juiste moment op 
zijn plaats kan zijn, evenals de daarbij be
horende gradaties.

Dat de C.D.P. in ons Nederlands staatsbe
stel als belangrijkste banier voert ons 
rhristelijk normbesef in een demokratisch

bestel, is dan ook afsoluut principieel ge
fundeerd en dat in onze snel veranderende 
tijd in de derde prioriteit een zeker prag
matisme noodzakelijk is eveneens. Onze 
medemensen kunnen niet meer bij voorbaat 
op alle beslissingen en nog komende beslis
singen het antwoord krijgen. Zij moeten en 
mogen weten, dat in het huidige tijdsbestek 
niet meer mogelijk is.
Het vertrouwen echter, dat toch de optimaal 
juiste beslissingen mogen worden verwacht, 
is te vinden in het uitgangspunt van ons 
christelijk democratisch denken.

Er wordt van onze politieke leiders moed 
gevraagd om tevenover onze kiezers dit 
standpunt met overtuiging naar voren te 
brengen. Veel eenvoudiger is het om met 
vage beloften te werken. Wij zijn er echter 
van overtuigd, dat de huidige mens weet, 
dat men niet alle gekompliceerde pro
blemen vaktechnisch meer kan beoordelen 
en dat zij daarbij een bijzonder scherpe 
neus hebben voor een leider, die de waar
heid zegt en rond voor de feiten durft uit te 
komen.

Wij krijgen hier immers de schijnbare 
kontradiktie, dat het vertrouwen in ons pro
gramma als het ware bestaat uit het feit, dat 
wij durven zeggen, dat een echt programma

zoals men voor 100 o f 50 jaar gewend was te 
formuleren, niet tot de huidige tijd behoort. 
Daarvoor veranderd onze maatschappij te 
snel.

NODIG: MEER PERSOONLIJKHEID

Duidelijk wordt verder ook, dat aan onze 
politieke leiders qua persoonlijkheid steeds 
hogere eisen zullen worden gesteld, omdat 
het vertrouwen dat we bewuste personen bij 
hun beleid zich door de christelijk demokra- 
tische principes zullen laten leiden, voor de 
keizers dominant zal zijn.

In de huidige praktische politieke situatie 
zouden wij geen enkele voorkeur hebben 
om met de V.V.D. of P.v.d.A. samen te 
werken in een regering. De getalsverhou
ding van het aantal parlementsleden zal 
dan dus praktisch de keus behoren te be
palen. Beide richtingen hebben in principe 
recht op een even groot respekt als onze 
eigen opvattingen. Als wij echter deson
danks op dit moment een ernstig tegen
stander zijn om met de huidige socialis
tische groepering samen te werken, komt 
dat omdat men daar op dit moment in onze 
ogen diktatoriale methoden de boventoon 
laat voeren. Men wil als minderheid de 
eigen wil opleggen aan de overigen door te 
dreigen anders de boel in de war te sturen. 
Dit zijn chantagemiddelen, die in een de
mokratie, waarin men stelt ieder mens te 
respekteren, uit den boze zijn.

Wij hopen, dat men daar de weg van de 
demokratie met de daarbij behorende 
kompromis-idee terug zal kunnen vinden, 
zodat ook deze groepering weer een nor
male gesprekspartner in ons bestel zal 
kunnen worden.

BOERSMA IS VOORBEELD

Wij vermoeden, dat vele mensen er reeds 
moeite mee zullen kunnen hebben, dat vol
gens onze opvatting van priotiteiten een 
C.D.P. dus niet mag neerzien op, o f k  priori 
afwijzen een socialistisch principe. Nog 
meer moeite echter zal men hebben om te 
aanvaarden, dat het bij onze opvatting van 
de C.D.P. kan gebeuren, dat in het pragma
tische vlak onverwachts een bepaalde beslis

sing voor een bepaald lid van onze partij 
prioriteit naar zijn overtuiging heeft, dat 
zolang hij natuurlijk meent dat zijn chris
telijk demokratische principes gewaarborgd 
zijn, hij bijvoorbeeld in strijd met de 
meerderheid van zijn C.D.P .-leden voor dat 
bepaalde betreffende punt kan kiezen voor 
de socialistische groepering. Zo’n voorbeeld 
vinden wij in Minister Boersma. Hoewel wij 
persoonlijk zijn keus betreuren, nemen wij 
ernstig stelling tegen al diegenen uit onze 
eigen kring, die menen hem met deni
grerende uitspraken te mogen verguizen. 
Volgens onze C.D.P.-opvattingen zal dit 
soort situaties zich in de toekomst steeds 
meer voor kunnen gaan doen. Daarbij zal 
het dan praktisch altijd beslissingen uit het 
derde niveau gaan.

Door de voortrekkerspositie zal aan onze 
C.D.P. in toenemende mate een steeds 
hogere eis worden gesteld. Men moet nl. 
niet alleen begrip hebben voor de mogelijk
heid van verscheidenheid in bepaalde si
tuaties, doch ook de durf hebben om uit te 
dragen dat, zolang deze verscheidenheid 
steunt op ons christelijk normbesef in een 
demokratische samenleving, het basis en 
stimulans is voor een zich positief ontwik
kelende samenleving naar het einddoel van 
vrede en gerechtigheid

PERSPECTIEF VOOR CHU

In de CHU zal men hier waarschijnlijk nog 
de minste moeite mee hebben, omdat daar 
in principe deze verscheidenheid aanwezig 
was, doch voor onze vrienden uit ARP en 
KVP zal het zich realiseren van boven
staande waarheden minder eenvoudig zijn. 
Wij vertrouwen echter, dat het tezamen zal 
lukken de CJD haar voortrekkerspositie 
te doen betrekken om het in een één- 
drachtige samenwerking dan waar te 
maken.

Voor ons onderstreept dit noodzaak van de 
oprichting der CJ).P., omdat volgens de 
prioriteitentheorie de pragmatische ver
schilpunten niet meer tot principiële 
kwesties behoeven te worden opgeblazen. 
Eenheid is gebóden, maar ook mógelijk.

(v.D.)

CHU resoneert
In de Barneveldse Krant, waarvan onze 
medewerker Dick Rebel verantwoordelijk 
redakteur is, verscheen onlangs over een 
volle pagina een vraaggesprek, dat de be
kende publicist Rik Valkenburg uit 
Veenendaal had met drs. A.J. van Duist. 
Ook laatstgenoemde staat vermeld als 
vaste medewerker van ons blad, maar kon 
zich tot nu toe helaas weinig melden op 
het politieke vlak, omdat hij meer en meer 
in beslag wordt genomen door zijn inter
nationale kerkelijke werk, dat overigens 
veel raakvlakken heeft met ontwikke
lingssamenwerking. Zijn CH-achtergrond 
kwam in het interview vanaf het begin zo 
duidelijk dóór, dat we uit het vier-delige

interview dit eerste stuk overnemen, ervan 
overtuigd dat het ook onze lezers buiten 
de Gelderse Vallei en Veluwe zal interes
seren. Voor hen die het nog niet mochten 
weten: Aad van Duist is directeur van de 
afd. kerkelijke massamedia van de World 
Association for Christian Communica- 
tion, een organisatie waarover hij in de 
rest van het interview veel vertelt, en was 
tot begin 1970 een leidinggevend functio
naris van de NCRV-radio. De WACC, 
met hoofdkwartier in Londen, heeft sinds 
enkele weken ook een kantoor in Neder
land: Karpervijver 17, Zeist.

Red.

Rik Valkenburg in discussie 

met drs. A. J. van Duist
Dominee Van Duist, u was vroeger ook politiek 
geëngageerd?.. .
— Als student was ik als politiek geëngageerde in 
die tijd zelfs een vrij grote uitzondering. Tegen
woordig schijnt het regel te moeten zijn dat je po
litiek geëngageerd bent, wil je student kunnen 
zijn. Maar ik heb vanaf de bevrijding me vrij ak- 
tief ingezet in de Christelijke Historische jonge
renbeweging. Ik kom ook uit een gezin waar met 
name vader zich bijzonder inzette voor de C.H.U. 
en in de gemeenteraad zat. Aardig is dat ik na al
lerlei aktiviteiten in de Unie als zodanig, op een 
gegeven moment bij tussentijdse verkiezing werd 
gekozen tot lid van de gemeenteraad van Hilver
sum en geïnstalleerd werd in dezelfde week dat 
mijn vader in Capelle aan de IJssel uit de 
gemeenteraad trad, bij tussentijds uittreden. Dus 
in dezelfde week was er een opvolging van de ge
neraties. Mijn vader had het toen bijna 25 jaar 
lang gedaan. Ik heb het zolang niet kunnen vol
houden, want ik ben uit de gemeenteraad getre
den toen ik beroepen werd tot predikant, omdat 
dat in de Hervormde kerkorde niet met elkaar te 
verenigen is. Intussen is die politieke interesse al
tijd gebleven.

U gaf het boek uit „Varen we wel in de wel
vaart?’. Wat beoogde n met deze gebundelde ar- 
tlkdenreeks?. . .
— Ik had in de loop van de jaren nogal wat gepu
bliceerd met name in de Christelijke Historische

pers. En wanneer je van een nationale baan gaat 
overstappen op een internationale functie, heb je 
een beetje het gevoel dat je een bepaalde periode 
in je leven afsluit. Toen dus dat verzoek kwam 
van de uitgever Kok om eens een selectie te ma
ken uit die artikelen en die te bundelen, vond ik 
dat inderdaad een aardige markering van een be
paalde periode in mijn leven, waarvan ik de hoop 
had, dat het ook voor andere mensen nog iets zou 
kunnen betekenen. Vooral in die worsteling die ik 
zelf heb gehad, om als christen op politiek terrein 
iets te betekenen. Dat zou je dus kunnen zien als 
achtergrond van het boekje, waar ik overigens het 
eerste hoofdstuk heel welbewust „inzet” heb ge
noemd, en geprobeerd heb duidelijk te maken 
wat mij vaak ook tot heel zdkelijke politiek heeft 
bewogen. Als christen.

Wat betekent voor u christelijke politiek? Pri- 
mah . . .
— Dat is proberen iets door te geven van de hoop 
die wij als christenen voor deze wereld mogen 
hebben. Dat gaat met zeer grote gebreken ge
paard, maar ik behoor ook niet tot de slag men
sen die geneigd zijn om te zeggen: ik, zondig 
mens, wat zou ik nu? Ik ben namelijk erg geneigd 
om te luisteren naar het woord van de apostel 
Paulus: maar gij, geheel anders! Dat betekent niet 
dat je je moet afzonderen van de maatschappij, 
maar dat jij nu juist in de troosteloosheid van de
ze wereld als christen inderdaad hóóp hebt voor

deze wereld. Datje dat niet alleen wilt beleven in 
het esehaton, dat op ons afkomt, maar dat je dat 
ook hier en nu wilt beleven in een gewone „vorm
geving van het dagelijks leven om je heen” . Want 
dat is politiek, als het goed is.

U zegt: voor het hier en nu, en dat lijkt me duide
lijk. Schakelt dit de toekomst uit, de toekomst 
van het Rijk van God als iets unieks?. . .
‘God is de overweldigende en machtige, die zo op 
ons afkomt, dat niets Hem zal tegenhouden. Ik 
dacht alleen dat God in Zijn oneindig geduld —  
dat is het tijdperk van de kerk, het tijdperk van 
het geduld tussen de Hemelvaart en de Weder
komst van Christus —  de mens ook nog eens de 
kans geeft om mee te werken aan de vormgeving 
van de wereld. En ik geloof dat we in dit opzicht 
maar ter harte moeten nemen de gelijkenis van 
de wijze en de dwaze maagden, en dat we gewoon 
zullen moeten zorgen dat onze olielampen vol 
zijn en dat we er ook wat mee doen. Er niet alleen 
mee langs de weg blijven zitten. Dat we al wer
kende bereid zijn om de Bruidegom te begroeten.

U ziet de wederkomst als een gebeurtenis?
— Zeker als een gebeurtenis! Het zal iets zijn wat 
zo geweldig, zo overrompelend is, dat het niet met 
woorden weer te geven is. Het zal hopelijk wel na 
te vertellen, maar niet vooruit te vertellen zijn.

Het eerste hoofdstuk van uw boek doet nogal spi
ritueel aan, zoals ook sommige andere scribenten 
opmerkten, al stelt u daarin reeds het mondiale 
probleem aan de orde. Is er in uw denken sprake 
van een voortgaande ontwikkeling . . .  staat u nog 
wel aehter dat eerste hoofdstuk?
— Nou, ik heb, omdat u vanmiddag kwam, dat 
eerste hoofdstuk vanmorgen weer eens doorgele
zen, Ik moet zeggen, daar sta ik inderdaad nog 
achter. Ik geloof eenvoudig dat het christelijk ge
loof zich nooit mag beperken tot een groep of tot 
een land. Dat is het geweldige kritische door de 
kerkgeschiedenis heen dat wij ons veel te veel 
hebben laten overrompelen door allerlei kringe- 
tjesdenken. De kerk van Jezus Christus is de ge
meente van alle tijd en alle plaats, dat is de kerk 
die over de hele wereld gevonden wordt. En die 
mag zich nooit terugtrekken op hun eigen kring 
of op hun eigen land.

Hoe is de verhouding politiek-kerk?. . .
— Over die twee begrippen heb ik het tweede deel 
van dat boek geschreven, waarin ik met name 
nogal ben ingegaan op de relatie tussen de Her
vormde kerk en het politiek gebeuren in Neder
land. Uit de geschiedenis van de C.H.U. is al dui
delijk te zien hoe sterk die binding vaak geweest 
is en hoe die binding ook vaak tot kortsluiting 
heeft geleid. Ik vind het een vrij kwalijke zaak dat 
in de christelijke kerk we elkaar zo weinig ver
dragen, politiek, dat de kerk nauwelijks meer een 
ontmoetingsplaats is waar we over de wezenlijke 
politieke vragen met elkaar kunnen discussiëren. 
Ik heb soms wel eens de indruk dat politieke 
hartstochten nergens zo hoog oplaaien als op 
kerkelijke vergaderingen. Ik begrijp niet hele
maal waarom. Ja, ik begrijp het wel, omdat men 
kennelijk de gebondenheid aan een bepaalde

partij belangrijker acht dan de gebondenheid aan 
het evangelie die ons over die grenzen zou moeten 
doen heenkijken.

Moeten we altijd maar over die grenzen heenkij
ken? . . .
— Aan de andere kant moet ik zeggen dat de kerk 
zich vaak gemakkelijk van de dichtsbijzijnde 
dingen afmaakt. Laten we zeggen: wij stellen als 
kerk verklaringen op over Vietnam of over 
Angola en over Zuid-Afrika. Ik heb als raadslid 
van Hilversum nog nooit meegemaakt dat mijn 
eigen kerkeraad,laat staan de raad van kerken, 
het belangrijk vond om over de vormgeving van 
deze gemeente, Hilversum, te praten. En hoewel 
ik dus erg ben voor hel mondiale aspect van dé 
dingen, vind ik gewoon dat je ook niet altijd moet 
overschreeuwen, maar dat je ook eens aandacht 
moet hebben voor de dingen die heel dichtbij lig
gen, Als je dus kerk bent van Hilversum, dan vind 
ik dat je wel eens aandacht mag hebben voor de 
dingen die in Hilversum gebeuren. Dat betekent 
niet dat de agenda van de gemeenteraad {zoals 
ergens op een conferentie eens is gesteld) de 
agenda van de kerkeraad moet gaan uitmaken, 
want dat zijn twee heel typische, duidelijk ge
scheiden verantwoordelijkheden.
Maar ze overlappen elkaar wel, soms.

Staat u zonder voorbehoud achter de Wereldraad 
van Kerken?
— De Wereldraad van Kerken is zo’n grote orga
nisatie geworden, en die doet vaak wijze uitspra
ken waar ik me graag in wil voegen, en die doet 
soms ook uitspraken waarvan ik zeg: moet dat 
nou? Ik heb veel geleerd van die Wereldraadcon- 
ferentie over kerk en samenleving, waarin voor 
het eerst, althans naar mijn ervaring, een aantal 
deskundigen op zeer diverse terreinen van het le
ven, samen met theologen gingen praten over de 
vormgeving van de maatschappij en wat dat nou 
betekende als een stuk verantwoordelijkheid van 
de christen. Dat heeft voor mij een stuk bevrij
ding betekend en dat heeft voor mij nieuwe ven
sters geopend. En als men zegt: daarmee heeft hij 
zich achter de Wereldraad gesteld, dan heb ik 
daar vrede mee.

U schreef dat het evengelie niet mag versmald 
worden tot een programma voor de wereldverbe- 
tering, omdat het christendom meer pretendeert 
dan louter moraal te zijn. Ziet u dat nog z o ? . . .
— Ik zie dat inderdaad nog zo. Ik heb alsmaar 
geprobeerd duidelijk te maken, dat voor mij die 
scheiding tussen watje dan zo nu en dan wel eens 
hoort noemen: horizontalisme en vertikalisme 
niet bestaat. Ik bedoel, er is ergens de vertikale 
blikseminslag van God in je leven, en dat heeft 
horizontale uitstralingen. Dat moet je niet schei
den.

Dominee Van Duist, zijn we behouden bij Jezus’ 
wederkomst, als we ijverig aan de structuren heb
ben gesleuteld enzo, in Zijn Naam ?. . .  Horen we 
dan tot de vijf wijze meisjes uit de gelijkenis?. . .
— Soms zou je wel eens willen dat je'daar voor je
zelf een positief antwoord op kon geven, hè? Voor
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ieder is die vraag zo nu en dan een klemmende. 
Ik dacht niet dat je daar een positief antwoord op 
kon geven. Gewoon omdat wij weten dat er niets 
in onszelf is dat ons die behoudenis eigen kan 
maken, anders dan dat het ons uit genade wordt 
toegerekend. Ik citeer nu uit het Oude Testa
ment, uit de profeet Jesaja, waar staat dat de He- 
re zegt; „door bekering en rust zult gij verlost 
worden en in stilheid en getrouwheid zal uw 
sterkte zijn, maar gij hebt niet gewild”.
Kijk, er zijn dacht ik twee mogelijkheden om aan 
de vraag te ontsnappen; dat is wat we het quietis- 
me noemen; met een hoekse in een hoekske en je 
verder van alles niks aantrekken, en dat is de zeer 
aktivistische houding van mensen die overal ach
teraan draven. Ik geloof in zekere zin ook wel wat

in een taakverdeling in de christelijke kerken. Ik 
bedoel, niet iedereen moet als een aktivist als
maar heen en weer lopen draven, je hebt ook 
mensen nodig die zeer rustig en bedaard bezig 
zijn.
In dat opzicht is het ook typerend dat de katho
lieke kerk nog altijd er kloosterorden op nahoudt, 
waar de zusters urenlang niets anders doen dan 
voor de wereld bidden. Dus gewoon biddend aan
wezig zijn om voor de wereld in te springen eigen
lijk bij de Here God. Ik geloof dus in een taakver
deling en ik vind het zo fout dat wij in dèt opzicht 
elkaar nogal eens verketteren, dat wij ónze hou
ding, die we op dat moment heel belangrijk vin
den, dan ook aan de ander gaan opleggen.

De redactie van ,,de Nederlander”  be
houdt zich het recht voor te lange inge
zonden stukken te bekorten.

OPHEFFEN IS DE 
KONKLUSIE
Een ta x a tie  van de CHU 

door drs. Loek F. Schipper

I. Naar 19 mei.
Op het partijpolitieke front bereiden de 
3 christen-demokratische partijen zich 
voor op hun grote dag: 19 mei. Dan moet 
het gebeuren, de gevolgtrekking van de 
Strategienota van de Kontaktraad. De ver
wachtingen daarover lopen uiteen: van 
een chr. dem. appèl tot werkelijke fusie
plannen. Maar wat hebben KVP, AR en 
CH gemeen, waardoor eenheid mogelijk 
wordt en vooral; is de eenheid wel wen
selijk? Om het gewicht van de CHU te 
taxeren is een analyse vanuit het ver
leden noodzakelijk.
II. Ontstaan - de jaren ’60.
De CHU ontstond door het samengaan van 
3 stromingen, die het niet helemaal met 
de ARP van toen konden vinden. Algemeen 
gesproken mag men zeggen dat de CHU 
dezelfde politieke bestaansgrond had als 
de ARP in filosofie en praktisch-politieke 
opstelling (schoolkwestie). Haar afzon
derlijk bestaan werd veroorzaakt door 
persoonlijke tegenstellingen tussenKuy- 
per en De Savornin Lohman. Daarnaast 
mag gesteld worden dat de CHU iets meer 
pluriform en open was als de strak 
geleide AR. Daarbij kwamen enkele prak
tische verschillen tot uiting, b.v. in het 
vraagstuk van het algemeen kiesrecht. 
Een bestaansgrond vond de CH derhalve 
in een filosofie parallel aan die, maar 
tevens meer pluriform dan die van de 
AR; een praktisch-politieke opstelling die 
gedeeltelijk afweek-van die van de AR; 
en persoonlijke tegenstellingen tussen de 
leidinggevende p ^sonen uit deze 2 par
tijen.
De CHU heeft daarna een eigen imago 
en bestaansgrond waargemaakt. Een open
heid (de CH was de eerste christelijke 
partij die de SDAP als regeringspartner 
accepteerde) en een gematigdheid (,,moet 
dat nu zö” ), alsmede een sfeer van ver
draagzaamheid (er was plaats voor rode 
freules) en van eerlijkheid (centrumge- 
spreksgroepen waren er niet).
III. Herbezinning. Resolutie ’ 67. Pro

grams.
In de jaren ’60 kwam een herbezinning 
over het partijenstelsel in Nederland op 
gang. De bestaansgrond van christelijke 
partijen werd aangevochten en ook het 
partijenbestel op zich. D’ 66 was de partij 
die de zaak zou zuiveren. Het antwoord 
van de chr. partijen was de gezamenlijke 
wens te komen tot een redelijk progres
sieve koers en samenwerking tussen KVP, 
ARP en CHU. De chr. partijen werden 
meer en meer chr. dem. partijen ge-' 
noemd: het samenbindend element werd 
tijdelijk meer een politieke dan een gods
dienstige. Ook de CHU begon de weg 
van een Unie Nieuwe Stijl op te gaan. 
De resolutie van december ’67 bestond 
uit 2 delen: samenwerking met ARP en 
KVP en een redelijk progressieve koers. 
De papieren resultaten waren hoopgevend: 
het programma van de CHU van 1969, 
de Rapporten van de 3 samen, ,,de Rap
porten van de Achttien” , bevatten schrif
telijk een redelijk progressieve p(^litiek.

er ovèr

In een nog later stadium was ook de nota 
voor de lange termijn politiek en organi
satie van de chr. dem. partijen, de Stra
tegienota van de Kontaktraad, een oprechte 
uitwerking van de Resolutie van 1967.
IV. Beleid contra program.
Evenwel werden deze schriftelijke be
leidslijnen doorsneden met een daarmee 
strijdig feitelijk beleid. Met een redelijk 
progressief program in de hand voerde 
lijsttrekker Udink in ’71 een rechtse 
verkiezingskampagne (law and order), met 
het redelijk progressieve program werd 
de CHU-fraktie in de 2e kamer voorzien 
van een aantal konservatief-regionalis- 
tische kandidaten, bij de verkiezingen van 
’72 in nog sterkere mate dan in 1971. 
Met een gave trefzekerheid komen de 
konservatief-provincialistische kandida
ten terug in de Kamer ook al heeft zelfs 
de Unieraad ze als te zwak beoordeeld. 
De redelijk progressieve kandidaten wor
den echter met een nog grotere precisie 
geelimineerd. Dat geldt niet alleen een 
jongeren- of vrouwenkandidaat, maar ook 
een good-old Kikkert. De laatste vergis
sing van de konservatieven wordt volgens 
de laatste berichten ook nog gladgestreken: 
gepoogd wordt De Boo in ere te herstellen 
door hem in de Unieraad te slepen (voorstel 
van de laatste Unieraad). Dit voorval 
is één van de vele symptomatische voor 
de CHU; De Boo kwam als progressieve 
jongeling de Kamer binnengestapt in ’67, 
wordt in ’ 72 wegens te geringe kapaci- 
teiten eruit gelaten en vervolgens pogen 
konservatieve krachten hem weer binnen 
te halen in het hoogste beleidscollege.
V. Bloedarmoede en verdeeldheid.
Was dit alles nu nog het gevolg van een 
politieke mening van een groot aantal 
CH-supporters, dan was het een realiteit 
die een ieder voor zich zonder moeite 
kon verrekenen. Maar een blik in de CHU 
gedurende 8 jaren nu leert me dat slechts 
een handvol politieke volhouders de dienst 
uitmaakt. Kiesverenigingen bestaan uit 
10 - 20 aktieve leden. Nieuwe inbreng is er 
al jaren niet. Ook hogere bestuurskolleges 
kunnen nauwelijks nieuwe mensen krijgen. 
De versukkeling neemt steeds verder toe. 
Binnen deze partij met akute bloedarmoede 
gaan de meningsverschillen intussen tot 
op de bodem. De 5e kolonne van de 
centrumgespreksgroep is nooit een halt 
toegeroepen. Maar dat kon ook niet, omdat 
de CHU niet weet wat zij wil. Er zijn 
CHU-leden, die zich nauw verbonden 
voelen met de SGP; er zijn CHU-leden, 
die de 'VVD of DS’70 erg sympathiek 
is; er zijn CHU-ers die samen met de 
ARP een puur christelijke organisatie 
in stand willen houden, zonder zichtezeer 
te bekommeren om de feitelijke politiek 
van het geheel; er zijn CHU-ers die samen 
met AR en KVP een progressieve dan wel 
konservatieve chr. dem. volkspartij willen 
vormen; er zijn CHU-ers die zich sterk 
verbonden voelen met de PPR of PvdA 
dan wel D’66; er zijn CHU-ers die een 
open volkspartij willen vormen waarin 
onder erkenning van eikaars uitgangspunt 
al diegenen worden samengebracht, die 
een redelijk progressieve politiek willen 
voeren. En geen van deze groepen heeft 
een duidelijke meerderheid. Ga daar maar 
eens aan staan! Daar kunnen zelfs ka
raktervolle mensen als de heren Van 
Verschuer en Tilanus niets mee doen. 
(Aangetekend hierbij' moet nog worden 
dat de heer Van Verschuer door een 
toeval voorzitter werd: niemand kende 
hem vóór de voorzittersverkiezing; de 
heer Tilanus was de enige kompromis- 
kandidaat bij het lijsttrekkerschap, ook 
al noemde men hem in kringen van de 
centrumgespreksgroep ,,een hele domme 
jongen” .)
VI. Betekenis van ,,Christelijke” .
Naast dit alles bestaat er dan nog eens

de enorme geloofwaardigheidskrisis die 
de CHU als christelijke organisatie door
maakt. Zeker, de partij heet christelijk. 
Maar dat begrip is wel zeer statisch 
geworden. Het komt van pas om een 
kandidaat aan te bevelen voor een of 
andere funktie: ,,hijiskerkeraadslide.d.”  
Vanuit de hoek van de centrunigespreks- 
groep gaat men zelfs zover om een 
aantal Geref. bonders uit de N.H. Kerk 
voor een aantal posten te claimen! Maar 
wanneer de Synode van de N.H. Kerk, 
de Wereldraad van Kerken of een ander 
Christelijk Instituut uitspraken doet, dan 
is de CHU Oost-Indisch doof. Want wat 
zijn haar stappen inzake de rassendiskri- 
minatie, de bevrijdingsbewegingen in Zui
delijk Afrika of het atoomwapen-vraag- 
stuk? Het wijzigen van strukturen is 
onmogelijk zonder het veranderen (be
keren) van mensen. Daarin zit de zin 
van de relatie geloof en politiek. Maar 
de christelijke levensovertuiging heeft 
zeker niet het alleenrecht van menswaar
dige politiek te kunnen bedrijven (Barm
hartige Samaritaan). En dat is de ver
gissing van een exklusief christelijke par
tij, die slechts christelijk is door haar 
formaliteiten.
VII. De klok terugzetten.
De klap op de vuurpijl is tenslotte nog 
de ,,interpretatienota”  die de CHU naast 
de Strategienota van de Kontaktraad wil 
zetten. In deze konservatieve uitleg blijkt 
dat de CHU tot slot ook nog de schrif
telijke redelijke progressie en de samen
werking wil egaliseren.

DE KABINETSFORMATIE

Bij het afsluiten van dit artikel heeft de 
ontknoping van de Kabinetsformatie uit
eindelijk de positie van de CHU geheel 
duidelijk gemaakt. De CHU nam al in de 
informa,tieperiode van Ruppert een con
servatief standpunt in. De CHU wilde 
een herstel van de oude coalitie met VVD 
en DS ’70, ondanks de conflicten die daar 
programmatisch en door de gebeurtenis
sen van zomer ’72 lagen. Toen na de 
constateringen van Ruppert deze coalitie 
onmogelijk bleek, ging de CHU zeer 
schuchter en zeker niet uit overtuiging 
mee in de toenadering die KVP en ARP 
langzamerhand zochten tot de progres- 
sieven en die aan gene zijde ook enige 
dooi begon te brengen.
Daarenboven haakte de CHU af op het 
uur der waarheid. Dit beleid, gericht op 
het herstel van de oude coalitie en deze 
afweer tegen een progressief meerder- 
heidsbeleid is in tegenspraak met de Reso
lutie van ’67 en de programs van CHU 
en de christendemocraten gezamenlijk. 
De CHU heeft de kiezers voorgehouden 
dat het de onwrikbare houding van de pro- 
gressieven was die een progressief meer- 
derheidsbeleid in de weg stond, ondanks 
het geringe verschil in programmatisch 
opzicht. Maar na de verkiezingen bleek dat 
de CHU in de eerste plaats uitwas op her
stel van de oude coalitie en de partij 
bleek een progressief meerderheidsbeleid 
niet te wensen. Dat klopt wel met de kan
didaatstelling voor de Tweede Kamer. 
Dat is niet redelijk progressief in de zin 
van de Resolutie van ’67. Derhalve blijkt 
het program niets anders te zijn dan een 
progressief waas rond een conservatieve 
politieke arena, die CHU heet.

ook nog aan bloedarmoede: Nieuw ka
der kwam er nauwelijks bij;

* De openheid, die de CHU in haar eigen 
begintijd kenmerkte, is verdwenen. Van' 
openheid in de zin van gelijkberechtigd
heid van uitgangspunten is bij de CHU 
geenszins sprake. Politieke wilsover
eenstemming is ondergeschikt gemaakt 
aan een exclusief-christelijke organisa
tie. Hetgeen slechts een naamgeving 
betekent en niet een dynamische wis
selwerking tussen levensovertuiging en 
politiek handelen.

Drs. L. F. Schipper, voorzitter 
Federatie KVPJG en CHJO te 
Leiden.

I I I IRZICHTIGE 
STAKINGSTAKTIEK
Strijd van kameraden onder elkaar.
Het uitdenken en naarstig zoeken van 
conflictstof, is gestaakt. Er is een pauze 
afgekondigd door de vakbondleiders.
Het sterk verouderde staking-stok-paardje 
is weer naar stal. De ondernemingsraden 
kunnen weer overschakelingen plegen, naar 
de doelstellingen waarvoor deze ook zijn 
opgericht. De auto; met de twee lange- 
weekends in zicht, geven immers recht op 
volle aanspraak van het inkomen. 
Eventueel met doorbetaling bij opname van 
snipperdagen, als voorjaars-vakantie.
Bij het doorstaken zou er in ieder geval geen 
uitkering zijn over 23 en 30 april, volgens de 
nog van kracht zijnde oude CAO., niet te 
werken dagen met behoud van loon. 
Althans wanneer er een aaneengesloten 
dienstverband bestaat. Het was daarom het 
meest geschikte en voordeligste tijdstip: de 
staking, te staken, om niet wettelijk 
aansprakelijk gesteld te kunnen worden ten 
laste van de stakingskassen.
Uit overwegingen van rechtsgelijkheid, 
rechtvaardigheid, rechtsovertuiging en/of 
rechtsombuiging, worden door de werkne- 
mers-organisaties voor elk gestaakt man
uur, tien gulden gestort in een op te richten 
Egalisatie-fonds.
In nader overleg met de werkgevers-organi
saties tot een verdeelsleutel te komen, ten 
behoeve van: Ie bedrijfs-schade ontstaan 
door stakingen, 2e de gestoorde 
werkgelegenheid veiliger te stellen, en 3e 
derving belastingen door stakingen.
Den Helder

J.H. Keyzer.

Vervolg van pagina 4

LANDBOUW-
dukt. Deze prijs wordt zo vastgesteld dat de 
verkoopprijs van het ingevoerde produkt 
gelijk wordt aan de richtprijs.

Sluisprijs

De minimum prijs bij invoer van buiten de 
Gemeenschap, die dient ter berekening van 
een bijkomende extraheffing voor varkens
vlees, eieren en gevogelte als de invoerprijs 
onder de sluisprijs ligt.

CONCLUSIES Referentieprijs

* De bestaansreden van de CHU in filo
sofie en praktijk die de eerste halve 
eeuw van kracht was, werd in 1967 
door een her-oriëntatie vervangen;

* De her-oriëntatie bestond deels hierin 
dat zij met KVP en ARP op basis van 
een politieke gelijkgezindheid tot een
heid zou komen. Deze eenheid is nog 
steeds niet tot stand gekomen, sterker 
nog: door het afhaken van de CHU 
is de kans op een mogelijke eenheid te 
gronde gegaan;

* De CHU is de schuldige omdat de basis 
een politieke gelijkgezindheid was. KVP, 
ARP en CHU noemde deze gelijkgezind
heid in 1967 redelijk-progressief. Ook 
de schriftelijke stukken na 1967 waren 
van dat karakter. Maar de uitvoering 
en de uitvoerders gaven geen blijk van 
die gezindheid. Dit alles ontaardde in 
het afhaken van de CHU bij een pro
gressief meerderheidsbeleid;

* Gezien de grote verdeeldheid van de CHU 
is de zig-zag-koers tussen progressief 
program en conservatieve uitvoering 
niet vreemd. Immers, géén van de 
groepen binnen de CHU heeft een 
echte meerderheid. Het zou der
halve aanbeveling verdienen dat 
de CHU haar ,,oplossing”  (let
terlijk en figuurlijk) zocht in de over- 
gang naar andere partijen. Een deel 
naar een conservatief front met VVD 
en DS ’70 (een deel van de kamerfrac
tie) een deel naar een puur-gesloten 
christelijk front rond de ARP (het 
andere deel van de fractie), een deel 
naar een open redelijk-progressieve 
volkspartij met de KVP (de CHJO). 
Een laatste deel zal dan nog wegvallen 
naar SGP, PPR en PvdA.

* Naast deze verdeeldheid lijdt de CHU

Een prijs die berekend en vastgesteld wordt 
voor het binnenlandse produkt op grond ' 
van de gemiddelde prijs gedurende enkele 
jaren op belangrijke markten voor dat pro
dukt. 'Voor groenten en fruit heeft de re
ferentieprijs b.v. een zelfde functie als de 
sluisprijs voor de veredelingsprodukten.

Heffing

Variabel invoerrecht dat beoogt het inge
voerde produkt op hetzelfde prijspeil als dat 
van het nationaal gewonnen produkt te 
brengen. De heffingen worden dagelijks 
(granen), wekelijks of b.v. driemaandelijks 
(varkensvlees) aangepast aan de situatie op 
de wereldmarkt.

Restituties

Ook wel eens negatieve heffingen genoemd. 
Beogen het tegenovergestelde van een hef
fing namelijk uitgevoerde produkt op het 
prijspeil van de wereldmarkt te brengen.

Tariefcontingent

Een bepaalde hoeveelheid waarop een lager 
invoerrecht dan normaal wordt geheven of_ 
dat vrij van rechten kan worden ingevoerd.

Rekeneenheid (r.e.)

De waarde van de rekeneenheid is 
0,88867088 gram fijn goud, waarvan de te
genwaarde nog aangehouden wordt op ƒ  
3,62.

Aldus de door „Europa van morgen” publi
ceerde „landbouw-woordenlijst”

HX.
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HANAB B.V
VALKENBURG - Z.H. Telefoon 0 1 7 1 8 1 6 7 4 1 -  
VEENDAM - Telefoon 05789-3800

G A SLEID IN GEN

KABELW ERKEN

ZIN KERS

Van Breugels fabrieken B.V.
Stationsweg 77 te Barneveld 
vraagt een

medewerkster
voor haar administratie.
Leeftijd ca. 18 - 20 jaar.
Mavo opleiding en in het bezit van type-diploma.
Naast een met de functie overeenkomend salaris 
kunnen wij o.m. bieden:
- 13e maand
- 7,6% vakantietoeslag
- 19 vakantieVsnipperdagen
- gunstige spaarregeling (50% )

Met reeds gemaakte vakantie afspraken zal 
uiteraard rekening worden gehouden.

Sollicitaties na telefonische afspraak 03420-2741 
(toestel 002).

BUDDINGH NATUURSTEEN B.V.
Karraalweg 10-11 — Telefoon 08385-19119

VEENENDAAL

RIJDAM

alphen aan den rijn 
07120-91543 
043-21248 
maastricht

NV TECHNISCH BUREAU 
ALPHEN AAN DEN RJJN

metaaispuiten
machinebouw
staalkonstrukties
kranenbouw
roemerken

TURFSTROOISEL
los, in onverpakte balen of in plastic zak
ken van 80 en 150 1. Geperst in Lupoleen 
balen (press pacs van 0.17 m3 en 0.085 m3).

DOORGEVROREN ZWARTVEEN
(tuinturf ontheffingsno. 586), los in bulk 
of in plastic zakken van 80 1.

POTGROND
samengesteld volgens richtlij.nen en onder 
regelmatige controle van de proefstations 
te Aalsmeer en Naaldwijk. Los in bulk of 
in plastic standaardzakken.

N.V. OUD-SCHOONEBEEKER 
TURFSTROOISELFABRIEK EN VEENDERIJ

A  VELDKAMP - Erica
Tel. (05914) 331-332 kantoor en (05243) 
201 fabriek te Schoonebeek

Kistenfabriek
Nijkerk

1'

i  N. DE BOER

" i--- -

B n a n
Voor nieuw of 

occasion

AUTOMOBIELBEDRIJF

SUCCES
Callenbachstraat 1  ̂

NIJKERK 
Tel. 03494-1661

j O n O f c  V A N  DE BUNT- 
' RUN SBURGER  
N .V.

mengvoeders lAr granen bloem en meel 
i f  kunstmeststoffen -k  ruwvoeders

Nijverheidsstraat '24 ' Telefoon 2342 - Nijkerk

STIJGENDE O M Z ET !
Dan kwaliteitsvleeswaren en eerste klas 
varkens- en rundvlees in uw toonbank van:

Stroom berg's
Exportslachterijen en 
Vlèeswarenfabriek N.V. Ede

Belt U eens voor offerte of proefbestelling 
Telefoon 08380/19004 (7 lijnen)

KONINKLIJKE TALENS B.V. 
Sophialaan 46 - Apeldoorn
Producent van kleurmaterialen voor kunstschilders, 
scholen en de vrijetijdsmarkt.

Wij bieden funkties aan voor:

MEDEWERKERS
die zorg zuilen dragen voor

- het mengen van grondstoffen . <,
- het bedienen van tubenvulmachines
- diverse magazijnwerkzaamheden.

Heeft u interesse en wilt u meer inlichtingen ontvangen 
over deze werkzaamheden en de daaraan verbonden 
gunstige voorwaarden, dan kunt u zich wenden tot: 
de heer D. v. d. Brink, Ovbrhorsterweg 27, te Voorthuizen, 
's-avonds tussen 18.00 uur en 19.30 uur.

Sollicitaties kunnen mondeling of schriftelijk worden gericht aan onze 
afdeling Personeelszaken, telefoon 05760-10133, toestel 148. 5IKKENS
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Christen-Democratisch Appèl ?
door mr. O. W. A. van Verschuer, voorzitter CHU

In de nadagen van de kabinetsformatie, die 
ais de iangste en onduideiijkste de geschie
denis zai ingaan, breekt de tijd aan ons ern
stig te bezinnen in weike poiitieke situatie 
met name de Christen-Democratische par
tijen terecht zijn gekomen.
Bij het uitbrengen van de nota van de 
Contactraad op 18 juni 1972 stonden de be
sturen van KVP, ARP en CHU een aantal 
zaken beider voor ogen.

Daar was in de eerste piaats het opnieuw 
verwoorden van de waarde van ,Jiet uit
gangspunt” voor ons politiek denken en 
handelen. „Het samenbindend element en 
het herkenningspunt zijn onze politieke 
strategie, ons actieprogram en ons beleid, 
zoals wij die als antwoord aan de Evange
lische oproep blijvend vorm willen geven” . 
Ook de Christelijk Historisrhe Unie heeft 
bij de kritische kanttekenj,,-en bij de nota 
van de Contactraad uitciruKAi"'ijk gesteld, 
dat voor ons de essentie van ae Christen-de- 
mocratische partij, waaraan wij willen mee
werken, een partij is, waar bij de vormge
ving van de politiek zij, die daaraan mee
werken, zich bewust dienen te stellen onder 
de kritiek van het Evangelie. Uitdrukkelijk 
willen wij daarbij dan aantekenen, dat dit 
ruimte laat en moet laten voor al degenen, 
die met hun eigen geloofsovertuiging o f ge
loofsbeleving aan dit verantwoordelijke 
werk willen meedoen. Niet onze interpreta
tie is uniek, maar wel de bron waaruit wij 
willen putten.
Daar was de schets van een verantwoorde
lijke maatschappij, die samen met het uit
gangspunt het beeld van de Christen De
mocratische partij moest geven. Tenslotte 
was er de weg daarheen, welke werd stilge
legd door de kabinetscrisis.

OPRECHTE WIL

Ik heb de hoop, dat er weinigen meer in on
ze kring vraagtekens zetten achter de op
rechte wil van de partijen om dit samen te 
concretiseren. Onze twijfel begint echter bij 
het beantwoorden van de vraag welk nu 
toch de politieke lijn is, die de Christen De
mocratische partijen, ernst makend met 
hun opdracht, moeten volgen. Wij zijn ons 
(envolle bewust, dat bij alle verwarring, die 
er op het Nederlandse politieke erf bestaat, 
er geen behoefte is aan een zich vaag en 
onduidelijk voordoende partij.
Deze twijfels zijn niet weggenomen door 
een, ook wel eens van verschillende zijde te 
gemakkelijk, aanvaarden van de schets in 
de nota van de Contactraad gegeven.
Deze twijfels zijn niet weggenomen door een 
toch met alle goede bedoelingen gepoogde 
gemeenschappelijke weg van KVP, ARP en 
CHU vóór de verkiezingen. Kwamen wij 
daarbij over als een eenheid? Wij hadden 
géén gemeenschappelijke lijst, géén ge
meenschappelijke visie wat er né de verkie
zingen moest gebeuren, géén gemeenschap
pelijk uitgewerkt programma. Zelfs over de 
gemeenschappelijk naar voren te schuiven 
personen en de al dan niet voortzetting van 
het beleid van de kabinetten de Jong en 
Biesheuvel lieten de partijen zich niet of 
nauwelijks uit.
Het enige wat wij opbrachten, was een geza
menlijk programma op hoofdpunten en 
daaruit konden wij dan als positief punt 
destilleren, dat hierover gemakkelijk over
eenstemming werd bereikt.
De twijfels over het eigen profiel van de 
Christen-Democratische partijen is nk de 
verkiezingen in de nu bijna achter ons lig
gende kabinetsformatie helaas nog ver
sterkt.
Nu geef ik het U te doen in die periode één 
lijn te volgen. In wezen waren bij elke be
slissende wending in de kabinetsformatie 
(en hoeveel waren dat er niet?) betrokken: 
drie fractie’s en fractiebesturen in de Twee
de Kamer, drie fractie’s in de Eerste Kamer, 
drie besturen - dagelijks en drie besturen 
algemeen (Unieraad) van de partijen, drie 
stellen bewindslieden van het zittende ka-

Mr. O. W. A. van Verschuer

binet. Goed opgeteld kom ik aan 5 maal 3 
organen of groepen van adviseurs.
Is het dan zo wonderlijk dat de heren 
Andriessen, Aantjes en Tilanus in de 
afmattingsslag, die de kabinetsformatie met 
name vanaf 7 ‘t j, ŷejriv>er voor hen beteken
de, er niet in zijn geslaagd één lijn vast te 
houden?
Tout savoir c ’est tout pardonner.
„De Christen Democratische partijen heb
ben de rekening gepresenteerd gekregen 
van het ontbreken, in deze kritieke fase van 
hun bestaan, van één orgaan en organisa
tie” . Deze ware woorden sprak mijn voor
ganger prof. Van Hulst op de conferentie, 
die de Lohmanstichting dit voorjaar in 
Amersfoort hield.

TOEGENOMEN

Al met al is de twijfel naar de houdbaarheid 
- structureel, mentaal - van een Christen 
Democratische partij door deze kabinets
formatie toegenomen. De KVP is daaruit 
naar „buiten” gekomen als de partij, die, 
bereid was veel van de eigen identiteit te la
ten varen en ver te gaan met het slikken van 
de dictaten van de „progressieve” drie. De 
ARP als de partij waar Boersma en De 
Gaay Fortman de eerste stenen waren, die 
in het bolwerk van de Christen Democra
tische partijen loslieten en die nadien een 
sterke verdeeldheid te zien geven.
De CHU als de partij van de principiële 
mannenbroeders, die hun hoofd niet wens
ten te buigen voor progressief geweld en die 
daarvoor veel lof oogsten.
Dat is de situatie waarop de besturen van de 
KVP, ARP en CHU zich zouden willen uit
spreken op 19 mei voor één Christen-demo
cratische Appel, waar voorlopig zowel de 
KVP, ARP en CHU als individuele Neder
landers (geen lid van KVP, ARP en CHU) 
tot kunnen toetreden.
Het Christen-democratische Appel zou - in 
afwachting van de definitieve beslissing - 
zich met name moeten richten op de be
sluitvorming voor de najaarsvergaderingen 
en leiding moeten geven aan de politieke 
activiteiten.
Aangezien het niet wel doenlijk is in deze 
situatie politieke redevoeringen van de drie 
Fractievoorzitters op de vergaderingen en
kele dagen later te laten volgen door hun 
redevoeringen bij de presentatie van het ka
binet den Uyl, moeten alleen al om deze re
den 19 mei in onze agenda worden doorge
streept. Het bestuur van de CHU besloot 
met KVP en ARP de 23e juni daarvoor in 
de plaats te zetten.
De vraag, die wij elkaar nu opnieuw hebben 
te stellen, is o f er voldoende wilsover
eenstemming is om tot de beslissing van één 
Christen-democratische partij te komen. 
Mijn antwoord luidt als volgt en ik vraag U 
in familiekring, kiesvereniging of welk ver
band dan ook uw antwoord wederom op
nieuw te formuleren.

1. Ik blijf er ondanks alles diep van over
tuigd, dat veel Nederlanders de sterke 
behoefte gevoelen om de binding geloof 
en politiek centraal te stellen in de over
wegingen, die leiden tot een politieke 
keuze.

2. Ik weiger te geloven in de opdeling in 
Nederland van linkse en rechtse partijen, 
maar wil mij inzetten voor een Christen
democratische partij, die een duidelijke 
eigen identiteit nas^eeft en waarvan de 
leden gegrepen zijn door een mentaliteit 
van een gemeenschappelijke verant
woordelijkheid. Wij moeten daarbij dur
ven onze nek uit te steken voor de pro
blemen van deze tijd en ons niet laten 
vangen of uitdrijven door verouderde be
grippen als progressief of conservatief.

3. Ik ben bereid 19 mei door te strepen en 
daarvoor 23 juni in te vullen. En de KVP 
én de ARP èn de CHU dienen zich ech
ter te realiseren, dat de geschiedenis zich 
niet herhaalt.
Tenslotte nog het volgende: Velen onzer 
zien de CHU in de glansrijke rol van een 
duidelijke en principiële oppositie op 
basis van een programma, waarover met 
KVP en ARP overeenstemming werd 
breikt. Een dergelijke rol zou de CHU bij 
nieuwe verkiezingen geen windeieren 
ieggen. Natuurlijk ben ik verheugd over 
veel duidelijkheid en veel eenstemmig
heid. Maar wat haat het de CHU als wij 
werkelijk in de Christen Democratische 
samenwerking geloven en daarvoor wil
len vechten, als wij op de winst spelen, 
die uit KVP en ARP afkomstig is? Of 
willen wij het hewijs leveren van de 
communicerende democratische vaten?

De CHU moet hieraan niet mee doen.

Verschuer.

Jaarvergadering 
CHU uitgesteld
De algemene verg:»dw*.ig -19'?3 van de 
CHU is uUgcsield!' Zij was oor
spronkelijk vastgesteld op zaterdag 19 
mei aanstaande, maar de lange duur van 
de kabinetsformatie heeft gemaakt dat 
het Uniehestuur besloot de jaarverga
dering op een later tijdstip te houden. 
Thans wordt gedacht aan zaterdag 23 
juni.

De datum van 19 mei was oor
spronkelijk gekozen in de verwachting, 
dat het nieuwe kabinet op deze dag ge
formeerd zou zijn en de algemene be
schouwingen van de Tweede Kamer over 
het regeringsprogramma gehouden zou
den zijn.
Deze verwachting is te optimistisch ge
bleken. Het Uniebestuur acht het juister 
om de voorzitter van de christelijk-- 
historische Tweede-Kamerfractie, drs. 
A.D.W. Tilanus een politieke toelichting 
ten behoeve van de Unieleden te laten 
geven, nadat hij bij het algemene po
litieke kamerdebat over regeringsver
klaring en regeringsprogram het woord 
heeft gevoerd.
De reden van het uitstel is niet, dat de 
CHU geen geestverwanten aan het kabi
net heeft geleverd.

J.L. Janssen van Raay, 
secretaris CHU.

De jaarvergadering van de 
C.H.-Vrouwen vindt plaats 
in Amersfoort op 22 mei a.s.

U spreekt m et Tilanus

CHU zal constructieve 
oppositie voeren

De beslissing van de CHU-Tweede Kamer- 
fraktie om bij deze kabinetsformatie „af te 
haken” heeft talloze reakties opgeroepen. 
Daarbij biijken enkele vragen steeds terug 
te keren.

Vaak wordt gezegd dat het toch eigenlijk 
onverstandig was om door de onbe
reikbaarheid van een zevende ministerszetel 
voor de christen-democraten het formatie- 
overleg te staken.
Hierop moet ik antwoorden dat het voor de 
CHU niet zozeer ging om een eigen, zeven
de, ministerszetel. Er zat meer achter.
In de eerste plaats menen wij dat de ver
houding 106 volstrekt niet past bij de ver
kiezingsuitslag. De „linkse drie” behaalden 
samen 56 zetels. KVP, ARP en CHU kwa
men met elkaar op 48 zetels.
De verhouding is dus in feite 76. Zelfs wan
neer men de verkiezingswinst van de „linkse 
drie” en het verlies van de christen-demo- 
craten hierin wil verdisconteren is de ver
houding 106 volstrekt buiten alle propor
ties.
Maar bovendien hadden we een reeks 
zwaarwichtige bedenkingen geuit tegen het 
werkdocument van de informateurs Van 
Agt en Albeda. Onze bedenkingen lagen 
onder meer op het terrein van de abortus
wetgeving; de grondpolitiek en het zelf- 
standigenbeleid.
Daar kwam bij dat kandidaat-premier den 
Uyl steeds stelde dat „Keerpunt ’72” voor de

„linkse drie” en met name door de kandi- 
daat-ministers van deze partijen als 
onaantastbaar uitgangspunt zou worden 
gehanteerd.
Voegt men deze opstelling van de linker zij
de bij de volstrekt scheve getalsverhouding 
binnen het kabinet dan moet toch voor ie
der duidelijk zijn dat van een redelijk over
leg tijdens de pre constituerende vergade
ring geen sprake kon zijn.
Wij hebben het aanbod van de KVP om 
binnen de zes een ministerszetel aan de 
CHU af te staan bijzonder gewaardeerd. 
Maar de wijze waarop dit door de forma
teurs werd gepresenteerd heeft ons tegen de 
borst gestuit.
In de brief van formateur Ruppert, mede 
namens mr. Burger, werd gezegd dat de 
KVP bereid was aan ons een ministerszetel 
af te staan en dat PvdA, D’óó en PPR in 
deelname van een CH-minister hadden toe
gestemd mits deze zetel binnen de zes werd 
gevonden.
Een dergelijke benadering van de CHU 
ging ons beslist te ver. We hebben wel zetels 
/erloren maar niet onze eer.
Maar bovenal zijn we bezorgd over de wjjze 
waarop van de kiezersuitspraak en de funk- 
tionering van ons parlementair democra
tisch bestel door de dictaten van de ,4hikse 
drie” een pasquil dreigt te worden gemaakt. 
Een tweede, veel gehoorde, vraag is of de 
CHU nu oppositiepartij is. Wat dit betreft 
kan mijn antwoord kort zijn. We hebben
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geen geestverwanten in dit kabinet. Als zo
danig behoort onze fraktie dus tot de oppo
sitie.
Nu is het woord oppositie in ons land echter 
een negatief, besmet begrip geworden. Met 
name de wijze waarop de „linkse drie” tegen 
de kabinetten-de Jong en -Biesheuvel heb
ben geopponeerd, heeft dit in de hand ge
werkt.
Hier was sprake van een volstrekt negatieve 
beoordeling van het regeringsbeleid. Er 
deugde letterlijk niets.
Tot een zodanige oppositie voelt de CHU 
zich niet geroepen. Wij zullen het kabinet- 
den Uyl zakelijk beoordelen, kraehtens het 
oude christelijke-historisch beginsel ,y$teun 
waar mogelijk; kritiek waar nodig”.
Een belangrijke vraag is ook onze relatie tot 
KVP en ARP.
De eenheid van optreden is bij deze forma
tie doorbroken. Wij betreuren dit maar we 
hebben gemeend naar eer en geweten deze 
keus te moeten doen.
Ik kan U verzekeren dat dit besluit de frak
tie niet gemakkelijk is gevallen.
Overigens moet hierbij bedacht worden dat 
de CHU-fraktie in de afwijzing van een ka
binet- den Uyl, op-dèL'j grondslag, niet vol
strekt alleen stond. Ook in de KVP-fraktie 
hebben enkele leden zich hiertegen uitge
sproken. Bij de ARP was zelfs een belang
rijke minderheid van zes van de 14 leden te
gen. De scheiding loopt dus niet tussen 
KVP/ARP enerzijds en CHU anderzijds 
maar dwars door de fraktie heen.

Wij zullen de daden van dit kabinet zake
lijk beoordelen. Ik hoop en verwacht dat 
KVP en ARP dit eveneens zullen doen. Met 
name de heer Aantjes heeft steeds gezegd 
dat hij dit kabinet als strikt extra-parle- 
mentair beschouwt.
In dit opzicht kan deelname van KVP en 
ARP aan het kabinet- den Uyl en de loyale 
oppositie van de CHU in zekere zin meer 
een gradueel verschil dan een principieel 
verschil zijn. En ook wanneer op grond van 
het regeerakkoord de houding van de frak- 
tieleden van KVP, ARP en CHU bij stem
mingen soms uiteen zal lopen hoeft dit op 
zich geen onoverkomelijk bezwaar op te le
veren.
Wij beschouwen deze formatie als een uit
zonderlijk incident en niet als een breuk in 
de ehristen-democratische samenwerking. 
Wat ons betreft kan de samenwerking tus
sen de drie frakties, met name in de diverse 
fraktiecommissies, zo veel mogelijk door
gaan.
Tenslotte wil ik nog wijzen op de verschui
ving van de bekende vergadering van 19 mei 
a.s. Wat de CHU betreft had deze vergade
ring gewoon kunnen doorgaan. Wij hadden 
er echter begrip voor dat KVP en ARP op 
uitstel hebben aangedrongen. Voor ons 
hoedt deze formatie echter geen kink in de 
kabel te brengen. Ik hoop dat de drie par
tijen op 23 juni eensluidende besluiten over 
de samenwerking zullen nemen.

Tilanus.

De CHU wil niet deelnemen 
aan het kabinet Den Uyl

door dr. R. J. H. Kruisinga, 
lid 2e Kam er CHU

Bij de totstandkoming van het 
kabinet Den Uyl is getracht een 
aantal rookgordijnen op te trekken.

Nu het kabinet Den Uyl op het punt 
staat te worden ingewijd is het ge
wenst het spoor terug eens te volgen.

Het beleid van de CHU dat daarbij 
van belang is geweest wil ik graag 
belichten.

POLARISATIE

De kabinetsformatie heeft in het teken ge
staan van een tendens tot polarisatie die 
tijdens de verkiezingsstrijd is ingezet. De 
CHU heeft in de verkiezingsstrijd de polari
satie, het toespitsen van tegenstellingen 
afgewezen.

De CHU wilde zich in die verkiezingsstrijd 
niet laten inkaderen in een schema dat er 
van uitgaat dat in ons land, thans alleen de 
liberale en de socialistische percentage van 
de kiezers de christen-democratische 
Het is in tegenspraak met het feit dat een 
belangrijk percentahe van de kiezers de 
christen-democratische stroming verkiest. 
Het is ook in strijd met de essentiele 
uitgangspunten van die politieke 
stromingen.

In het liberalisme verwerpt de CHU over
schatting van de mogelijkheden die aan de 
enkeling worden toegekend en de onder
schatting van het kwaad dat de enkeling de 
gemeenschap kan berokkenen. In het 
socialisme keurt de CHU het eenzijdig ac
cent af dat men legt op de mogelijkheden 
van collectiviteiten om tot werkelijke her
vorming van onze maatschappelijke orde te 
komen en de onderschatting van de be
dreiging die van een collectiviteit kan 
uitgaan op de enkeling en zo weer op de 
samenleving in haar geheel.

In beide gevallen wijzen wij af het hier 
achter liggende optimisme ten aanzien van 
de mens of zijn collectiviteit.

De christen-democratische beweging ziet 
goede kanten en slechte kanten aan het 
liberalisme en aan het socialisme.

De laatste verkiezingsstrijd in ons land is 
bewust door velen in de sfeer van de polari
satie tussen socialisme en liberalisme ge
bracht.

De verabsolutering van de standpunten 
vierde hoogtij. Afgezien van het element van 
de ontkenning van de betekenis der 
christen-democratische beweging heeft de 
CHU tegen die verabsolutering de grootste 
bezwaren ook omdat zij tot aanscherping 
van maatschappelijke tegenstellingen moet 
leiden.

Het is ook een simpliftcatie die de CHU 
moét afwijzen. Zij heeft bezwaren tegen 
beide maatschappelijke systemen.

De slechte polariserende tendensen van de 
laatste verkiezingsstrijd hebben hun 
uitwerking op deze kabinetsformatie niet 
gemist.

Ook om die reden is het wenselijk het spoor 
terug volgende te trachten de gang van za
ken samen te vatten.

Begin november 1972 trekt het voorzitters- 
overleg KVP, ARP, CHU enkele conclusies 
over de vorming van een nieuw kabinet na 
29 november 1972.

Conclusies die o.m. inhouden dat

1. Het eigen beleid centraal moet staan. 
, 2. Geen partij mag worden uitgesloten, 

waarbij wordt gesteld dat de linkse drie 
zichzelf hebben uitgesloten.

3. De voorkeur voor een meerderheids- 
kabinet werd uitgesproken waarbij 
homogeniteit en mentaliteit even be
langrijk worden geacht als de 
getalsmatige meerderheid.

De Unieraad van de CHU nam daarnaast 
voor de verkiezingen een resolutie aan 
waarbij werd gesteld dat op basis van pro- 
gram-vergelijking en wederzijds vertrouwen 
getracht moest worden tot een parlementair 
meerderheidskabinet te komen.

Rekening diende daarbij te worden ge
houden met de verkiezingsuitslag.

Het stellen van voorwaarden vooraf door 
partijen werd in de resolutie door de CHU 
Unieraad afgewezen.
Bij het advies aan H.M. de Koningin begin 
december adviseerde de fractie van de 
CHU, primair dr. I. Samkalden, 
burgemeester van Amsterdam, lid van de 
PvdA, als formateur.

Hoewel ook de VVD zeer belangrijke ver
kiezingswinst had geboekt meende de 
CHU-fractie dat, gelet op de getalsverhou
dingen, eerst de mogelijkheid van een 
kabinet in samenwerking met de PvdA 
moest worden onderzocht.

De CHU ging daarbij ten opzichte van de 
PvdA verder dan KVP en ARP.

C.H.U. ACHT OVERLEG NOODZAAK

Uiteraard achtte de CHU overleg over pro
gram en samenstelling van het kabinet 
daarbij normaal en vereist. In het Neder
landse parlementair-democratische stelsel, 
waar geen partij de meerderheid behaalt, is 
overleg tussen minderheidsgroepen nood
zakelijk.

Ook in het belang van de parlementaire de
mocratie zelve is het ongewenst een eenzij
dig dictaat van een minderheidsgroep te 
accepteren.

Na de informatie-Ruppert werd formateur 
Burger benoemd. Daarbij werd de 
mogelijkheid van samenwerking met de 
PvdA verder onderzocht.

Bevestigend eerdere brieven, gaat op 23 fe
bruari 1973 in antwoord op het schrijven 
met de zogenaamde conclusies van Burger 
een schrijven naar mr. Burger uit getekend 
door mr. F. Andriessen, mr. B. Biesheuvel 
en drs. A. D. W. Tilanus namens KVP, ARP 
en CHU dat de volgende uiterst belangrijke 
passage bevat:

„Wij hebben onze ptogramgegevens uit
sluitend bij U ingediend met het oog op de 
vorming van een kabinet waarvoor wij pro
grammatisch een wezenlijke bijdrage 
leveren en waarin de personele bezetting 
zowel naar aantal als naar verdeling der 
portefeuilles recht doet aan de getalsver
houdingen in de Tweede Kamer. Voor de 
totstandkoming van een kabinet dat aan 
deze voorwaarden niet voldoet wensen wij 
geen politieke verantwoordelijkheid te 
dragen”
aldus de drie fractievoorzitters op 23 
februari jl.

Aan deze uitspraak die de CHU erg redelijk 
en essentieel achtte, heeft de CHU uiteraard 
dan ook vastgehouden.

De heer Burger heeft deze consequentie 
houding van de fracties van Ie en 2e Kamer 
van de CHU, het dagelijks bestuur en de 
Unieraad van de CHU kennelijk kwalijk 
genomen. Op 12 maart jl. sluit hij in een 
emotioneel getint schrijven de CHU verder 
uit van de kabinetsformatie.

Hij grondt zijn besluit hierop dat de Unie- 
organen zich hierover uitsprekend achter de 
2e Kamerfractie van de CHU scharen.

In een bijzonder merkwaardig schrijven van 
17 maart komt Burger op de uitsluiting te
rug.

OVERLEG BLIJKT NIET MOGELIJK

Een enkele passage daaruit is waard geci
teerd te worden:

„De omstandigheid dat in Uw
communiqués (bedoeld worden de bovenge
noemde standpuntbepalingen van de 
Unleorganen) sprake is van bereidheid tot 
overleg over program etc. kon mijn mening 
niet wijzigen omdat juist het onge
bruikelijke van de huidige situatie is dat het 
program - afgezien dan van de actualisering 
etc. - onaantastbaar is. Dat politieke feit is 
U uit maandenlange besprekingen 
bekend.”

Drs. Tilanus antwoordt daarop mr. Burger 
dat als overleg niet wezenlijk mogelijk is, 
overleg ook zinneloos is.

Hij antwoordt verder dat hij het niet kan 
verantwoorden met een bepaald program 
de verkiezingen in te gaan en daarna mee te 
werken aan de uitvoering van een ander 
program.

Nadat de heer Burger zijn opdracht na 
verdere besprekingen met Andriessen en 
Aantjes heeft teruggegeven, treedt dan het 
duo Van Agt/Alberda op.

Zij stellen een werkdocument op ten behoe
ve van besprekingen tussen kandidaat be
windslieden.

Het document bevat een programformule 
die niet uitmunt in duidelijkheid.

Die formule is onduidelijk. De beoogde 
premier Den Uyl stelt ook, nadat hij het 
werkdocument kent, dat „Keerpunt’72” 
onaantastbaar uitgangspunt blijft.

De formule stelt voorts dat, voor zover de 
programma’s met elkaar in strijd zijn, zij 
behandeld moeten worden bij het licht van 
de conclusies van formateur Burger van 19 
februari. Maar dat waren nu juist de con
clusies waarop de heren Andriessen, 
Biesheuvel en Tilanus reageerden met de 
boven geciteerde afwijzende brief van 23 
februari.

Dat licht was een licht dat derhalve niet 
welkom kon zijn voor de christen-- 
democraten.

Voorts had de CHU tegen het 
werkdocument zwaarwegende programma
tische bezwaren.
Zij was echter, aangezien niet uitgesloten 
mocht worden geacht dat „Keerpunt 72” 
zijn karakter van onaantastbaarheid had 
verloren tot een gesprek bereid. Dit onder 
voorbehoud dat ook in de samenstelling van 
het kabinet aan een gelijkwaardige inbreng 
van de christen-democraten recht zou 
worden gedaan. In de verhouding 56 
socialistische en 48 christen-democratische 
kamerzetels zou 7-6 een goede demo
cratische verhouding zijn geweest. 10-6 was 
heel erg scheefgetrokken, maar over enige 
verhouding die tussen 7-6 en 10-6 lag zou te 
praten zijn geweest. Hoewel dan nog steeds 
van bevoorrechting van de socialistische 
partijen sprake zou zijn geweest. Het ging 
ons daar echter niet alleen en zeer zeker 
niet in de eerste plaats om.

De zetelverdeling stelde de onderschikking

van de christen-democratische inbreng ten 
principale in het licht. Daar ging het vooral, 
gelet op de programmatische consequenties 
van stemmingen in het kabinet, juist om. De 
overgrote en onevenredige meerderheid 
binnen het kabinet Den Uyl is immers als 
bewindsman gebonden aan Keerpunt 72. 
Een situatie die de jongste partijraad (van 
zaterdag jl.) van de PvdA nog eens nadruk
kelijk bevestigde. Bij dit laatste past de 
kanttekening dat van door de CHU steeds 
voorgestane goede verhouding tussen de 
verantwoordelijkheid van de regering en 
van het parlement in ons landsbestuur bij 
dit kabinet Den Uyl dan ook geen sprake 
meer mag worden geacht te bestaan.

Drs. Tilanus schrijft dan ook in antwoord 
aan de Heren Ruppert en Burger dat hij 
niet de overtuiging kan verkrijgen „dat de 
zwaarwegende bezwaren die onzerzijds 
bestaan tegen een aantal punten in het 
werkdocument, zeker in de 10-6 verhouding 
op aanvaardbare wijze tot een oplossing 
gebracht zullen worden”.

Een enkel punt behoeft voorts nog toe
lichting. In de eerste plaats het 
parlementaire dan wel het extra-- 
parlementaire karakter van het gevormde 
kabinet.

EXTRA PARLEMENTAIR 
ROOKGORDIJN

Op 25 januari schreef Tilanus aan de heer 
Ruppert dat „een kabinet dat door sommi
ge leden als parlementair en andere als 
extra-parlementair wordt beschouwd een 
ónwérkbare situatie zal zijn” . Die twee
slachtigheid werd door de CHU-fractie 
nadrukkelijk afgewezen.

Dit schrijven is thans nog van zeer veel 
belang.
Van de zijde van de formateurs is wel eens 
gesteld dat het kabinet als extra-- 
parlementair kan worden beschouwd.

De premier van dit kabinet drs. Den Uyl 
verklaart echter in februari jl. in de partij- 
krant van de Partij van de Arbeid: „Extra-- 
parlementaire ^^binetten heb ik van het 
begin af afgevwzén als in strijd zijnde met 
noodzakelijke ontwikkelingen voor een 
meer rechtstreekse inspraak van de kiezer 
op de regeringsvorming. Extra-- 
parlementaire kabinetten scheppen een si
tuatie van een verdampte verantwoordelijk
heid” .

Ik kan me niet voorstellen dat Den Uyl dit 
kabinet thans anders dan als een 
parlementair kabinet beschouwt.

De CHU kan zich ook niet goed voorstellen 
hoe een kabinet ten opzichte van een 
bepaalde groepering als extra-parlementair 
kan functioneren als uit die groepering 
verschillende van de belangrijkste 
partijpolitici zitting nemen. Wij kunnen ons 
dat niet voorstellen. Wat moeten de kiezers 
daar nu van denken. Dat zou toch op zijn 
minst erg gewrongen aandoen. Ook van die 
politici mag niet minder dan van 
kamerleden worden verwacht dat zij ver
bonden zullen zijn met hun politieke 
groepering.

PROGRAMMATISCHE BEZWAREN.

In de tweede plaats een enkele opmerking 
over de programmatische bezwaren van de 
CHU.

Zowel in het schrijven aan Ruppert van 29 
december 1972 als bij het program van 14 
februari dat onder leiding van Tilanus werd 
samengesteld ten behoeve van Burger, heeft 
de CHU op enkele programpunten een 
sterk accent gelegd. Dat waren onder meer:
1. het anti-inflatie-beleid dat zo nauw 
verweven is met een tweede belangrijke 
punt: het beleid ten aanzien van de stijging 
van overheidsuitgaven.

Keerpunt ’72 stelt heel nadrukkelijk: „Meer 
dan evenredige groei van de overheidsbeste
dingen moet zijn gewaarborgd”.

Ten derde het belastingbeleid. Keerpunt ’72 
de loon- en inkomstenbelasting van de om
zetbelasting en van de vermogens- en 
successiebelasting in het de loon- en 
inkomstenbelasting van de omzetbelasting 
in het vooruitzicht.

Ten vierde het beleid ten aanzien van de 
middenstand en de kleine zelfstandige.

Ten vijfde, de zedelijkheidswetgeving.
Ten zesde, het regionaalbeleid.
Ten zevende, de grond politiek.

Ook op die voor ons belangrijke punten 
hadden wij geen vertrouwen in het kabinet- 
Den Uyl.
Op grond van al deze overwegingen wenste 
de CHU aan dit kabinet Den Uyl dan ook, 
gelet op al het voorgaande, niet te deelne
men.

Dr. R. J. H. Kruisinga
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Nieuw s van en voor d e  kiesverenigingen
LEDENWERVING

Meermalen hebben we via het ledencon
tactblad een opsomming gegeven van kies
verenigingen waarvan het ledental toenam 
om u te laten zien dat nieuwe leden niet een

VAN DER GlAS  
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek

Telefoon 05130-22652

vreemd verschijnsel is maar werkelijkheid. 
Vooral de laatste maanden is aan de hand 
van de aantallen nieuwe leden merkbaar 
dat er iets aan de hand is.
Het tegenovergestelde, bedankjes, komt ook 
voor.
Trouwens zonder de incidentele ledenwerf- 
akties door de kiesverenigingen zou het 
ledental van de Unie met de regelmaat van 
een klok langzaam maar zeker terug lopen. 
In de praktijk meldt men zich niet zo gauw 
uit zichzelf aan. Er moet aan getrokken 
worden. Plaatselijk o f landelijk kan de 
CHU door opvallende akties leden winnen. 
Maar geen aktie werkt zo goed als de per
soonlijke benadering. Gebruik makend van 
de ledenwerffolder of een persoonlijke brief 
kan een gericht bezoek aan huis succes 
hebben.

—  In Rotterdam-Hillegersberg is men be
gonnen om vanuit het Bestuur de leden 
in die zin te bewerken door ze te be
zoeken.

— Vianen bereidt een werkfaktie voor.
—  De kiesverenigingen van Bergschenhoek, 

Bleiswijk en Berkel-Rodenrijs zijn 
samen bezig.

—  In Epe is weer op die manier een kies
vereniging tot nieuw leven gebracht.

—  In Rhenen is de heer Moret als enig 
bestuurslid erop uit gegaan. Hij heeft 
een vergadering uitgeschreven. Veel 
nieuwe leden hebben zich gemeld en hij 
rekent op nog meer.

—  Nieuwe leden werden in de afgelopen 
maand genoteerd via de kiesvereni
gingen in Valkenburg (Z.H.), Amstel
veen, Leersum, Ede, Ernst, Putten, om 
maar enkele te noemen. Na de T.V.-uit- 
zending op 9 mei gaven velen zich op als 
lid. Hartelijk welkom!

FOLDERS

Voor ledenwerving stellen we zo mogelijk 
gratis folders ter beschikking 
programfolders gratis - stencilpapier 
bedrukt f  0,05 - briefpapier bedrukt f  0,05 - 
kwarto enveloppen bedrukt f  0,05 - 
contributiekaarten f  0,05 
adreswijzigingskaarten gratis - concept 
statuten gratis.

Uniebureau.

De Hoge Raad en de CHU
door prof. dr. J. W. van Hulst

Ter inleiding: Dit wordt een moeilijk artikel. En 
toch mag U het niet overslaan. Want het komt 
vrijwel nooit voor, dat in een arrest van de Hoge 
Raad de mening van een kamerlid van de CHU 
als normgevend wordt aangenomen voor de juris
prudentie van een bepaald wetsartikel.
En toch is dit op 8 maart jongstleden gebeurd. 
Nu weet iedereen die mij enigszins kent, dat ik 
nooit over strikt juridische kwesties schrijf. De 
schoenmaker dient zich bij zhi leest te houden. 
Maar ik vraag bij voorbaat clementie van mijn le
zers voor die éne uitzondering van thans, die de 
regel bevestigt. Eenvoudig omdat ik meen, dat 
het in het belang van de CHU is, dat dit artikel 
wordt geschreven en gepubliceerd.
Alvorens tot de materie over te gaan, eerst een 
paar opmerkingen van algemene aard.

In artikel 169 van de Grondwet staat, dat er een 
opperste gerechtshof moet zijn, namelijk de Hoge 
Raad der Nederlanden. De Hoge Raad heeft on
der andere tot taak de uitspraken van de lagere 
rechters aan de wet te toetsen. Door de beslisin- 
gen van dit hoogste rechtscollege ontstaat er een 
continuïteit in de rechtspraak. „Formuleert de 
Hoge Raad in een bepaalde uitspraak de beteke
nis van een wetsartikel, waarop dan bij volgende 
beslissingen voortgebouwd zal worden, zodat er 
een vaste rechtspraak ontstaat, dan spreekt men 
van een standaardarrest” . Aldus mr. J. Valkhof. 
De lagere rechter is wel in beginsel vrij om vol
gens eigen inzichten recht te spreken, maar hij 
zal zich stellig houden aan de arresten van de 
Hoge Raad, omdat in geval van cassatie toch weer 
het arrest van de Hoge Raad beslissend is. Daar
door is een bepaalde continuïteit in onze recht
spraak gewaarborgd. De jurisprudentie (dat is: 
wetsuitlegging; rechtersrecht) van de Hoge Raad 
is dus beslissend. Na een arrest van de Hoge Raad 
is geen hoger beroep mogelijk.

WAAR HET THANS OM GAAT

De Hoge Raad heeft op 8 maart 1973 een zeer be
langrijk arrest waarbij duizenden in ons land, en 
waarbij speciaal vele duizenden kinderen betrok
ken zijn. Er lopen momenteel in ons land een 
nauwelijks te schatten aantal echtscheidings-

M r. F.H. Piket

procedures. En dan moet de Nederlandse (lagere) 
rechter opkomen voor de belangen van de kinde
ren.
Nu bleek in de wet een lacune te zitten. Het 
CHU-iid van de Eerste Kamer, mr. F.H. Piket, 
heeft deze lacune ontdekt en er tijdens de behan
deling van het nieuwe echtscheidingsrecht in de 
Senaat grote aandacht aan geschonken.
De lacune zat in de bezoekregeling die de Recht
bank kan treffen tussen een minderjarig kind en 
de vader of moeder bij wie dit kind gedurende de 
echtscheidingsprocedure niet vertoeft.
Het aangehaald arrest van de Hoge Raad heeft 
deze bezoekregeling thans mogelijk gemaakt. Het 
interessante voor ons is, dat de Hoge Raad in zijn

Contactbijenkomst met 
ledenkamerkringbesturen
De voorzitter van de CHU, mr. O.WA. van Ver- 
schuer, heeft de leden van de christelijk-histori- 
sche kamerkringbesturen, de leden van de 
beide kamerfracties van de CHU uitgenodigd 
voor een contactbijeenkomst, welke gehouden 
wordt op zaterdagmorgen 19 mei aanstaande.

Het is de bedoeling om op deze bijeenkomst 
van gedachten te wisselen over de huidige 
situatie en de christen-democratische 
samenwerking, aan de hand van een in
leiding van mr. Van Verschuer.
Ook wordt gesproken over de mogelijk
heden voor de komende staten- en raads
verkiezingen, welke in het voorjaar van vol
gend jaar gehouden worden. Mevrouw D. IJ.

W. de Graaft- Nauta, voorzitter van de 
christelijke fractie in de provinciale staten 
van Noord-Holland, zal vertellen over de er
varingen met de praktische samenwerking 
van KVP, ARP en CHU in Friesland.
De contactbijeenkomst wordt gehouden in 
de kleine zaal van het congrescentrum 
„Orpheus” te Apeldoorn en vangt om 10 
uur des morgens aan. Het ligt in de be
doeling voor 1 uur te eindigen-.

De datum en de vergaderplaats zijn ge
kozen, omdat de algemene vergadering - 
1973 van de CHU, die op deze dag en te 
Apeldoorn gehouden zou worden, is uitge
steld.

Christelijk Historisch 
weekblad
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arrest onomwonden heeft verklaard, dat de uit
eenzettingen van mr. Piket in de Eerste Kamer 
voor de Raad richtsnoer zijn geweest om tot dit 
arrest te komen.
Deze beslissing is van een zeer grote draagwijdte, 
omdat elk advocatenkantoor momenteel de han
den vol heeft aan de talrijke echtscheidingszaken. 
Elke advocaat weet nu precies, welke bezoekrege
ling hij moet treffen. Elke lagere rechter zal zich 
thans strikt houden aan het arrest van de Hoge 
Raad.

DE DETAILS VAN DE ZAAK

Met een bepaalde vrijmoedigheid vermeld ik de 
nogal uitgebreide details. Want er zijn onder 
onze Unieleden nogal wat juristen. Maar ook de 
leek mag - al is het maar bij uitzondering - wel 
eens kennis nemen van een zaak waar velen 
(vooral kinderen) bij betrokken zijn.
Na het betoog van mr. Piket in de Eerste Kamer 
merkte bij de behandeling van het nieuwe echt
scheidingsrecht de toenmalige minister van justi
tie, mr. C.H.F. Polak het volgende Op:
“De geachte afgevaardigde, de heer Piket, heeft 
“in zijn inhoudrijk betoog veel aandacht gewijd 
“aan de kinderen bij een echtscheiding, evenals 
“aan de ouder aan wie de kinderen hangende het 
“geding niet worden toevertrouwd en die na de 
“echtscheiding niet met de voogdij wordt belast.

“Deze problematiek is naar mijn oordeel de 
belangrijkste van alle vraagstukken rond de echt
scheiding.”

Destijds heeft mr. Piket er in onze fractie op ge
wezen, dat in het ontwerp echtscheidingsrecht 
wel een regeling was getroffen voor een bezoekre
geling tussen het kind en de ouder bij wie het 
kind na de echtscheiding niet vertoefde als de 
echtscheiding eenmaal was uitgesproken.
Er was echter niet voorzien in een bezoekregeling 
gedurende de tijd dat de ouders met elkaar nog 
aan het procederen zijn en de echtscheiding nog 
niet is uitgesproken.
Mr. Piket wees er op dat juist in deze periode de 
ouders fel tegenover elkander staan, de kinderen 
daarvan vaak de dupe worden en door allerlei 
plagerijen over en weer het kind een speelbal 
wordt tussen de ouders. Om die reden betoogde 
mr. Piket in de Eerste Kamer:

“Een ander probleem dat door mijn fractie is 
aangesneden is dat van de omgang van het kind 
met de ouder aan wie hangende de procedure de 
kinderen niet zijn toevertrouwd. Nu in de wet wel 
een regeling is getroffen over de omgang van het 
kind met die ouder na ontbinding van het huwe
lijk, komt het mij zeer redelijk en billijk voor dat 
juist bij de aanvang van de procedure daarover 
door de Rechtbank een beschikking wordt ver
strekt althans een richtlijn gegeven. In de prak
tijk blijkt immers maar al te vaak dat de Recht
bank bij de vraag aan wie der ouders de voogdij 
moet worden opgedragen zich laat leiden door de 
idee, dat de status quo maar zoveel mogelijk moet 
worden gecontinueerd c.q. gehandhaafd moet 
worden. “Laat het kind maar blijven bij die ouder 
waar het is” is een veel gevolgde taktiek. Het kind 
zou zich bij een verhuizing van de moeder naar 
de vader om omgekeerd toch weer extra moeten 
inspannen om zich aan te passen.
En zo blijft de zaak bij het oude. Daarom is de 
krachtens artikel 825b te geven beschikking al
tijd van groot balang bij de aanvang van de 
procedure. Niet alleen met betrekking tot de vast 
te stellen alimentatie. Hoelang duurt het immers
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niet voordat een eenmaal gegeven beschikking in 
een incidentele procedure wordt gewijzigd? Maar 
ook met betrekking tot de vraag aan wie de kin
deren moeten worden toevertrouwd.
Uitgaande van deze veelgevolgde methode is het 
dus juist van belang dat bij de aanvang der 
procedure een omgangsregeling wordt vastge
steld, opdat het contact niet verloren gaat tussen 
het kind en de ouder waar het kind niet verblijft.”

“Daarom zou ik er voor willen pleiten dat de 
Rechter bij de beschikking te geven op grond van 
artikel 825b ook kan bepalen hoe de omgang 
moet geschieden. Ik weet zeker dat als de Minis
ter alsnog tijdens dezebehandeling verklaart dat 
onder het aanverwante artikel 825b sub b ook een 
bezoekregeling in dezelfde beschikking kan wor
den ingebouwd, veel justiabelen verheugd zullen 
zijn. Ik zie met belangstelling naar de opvatting 
van de Minister met betrekking tot dit onderwerp 
uit.”

Hierop heeft de Minister geantwoord:

“In de Memorie van Antwoord aan deze Kamer 
heb ik er reeds op gewezen dat de Rechtspraak 
steun geeft aan de opvatting dat de Rechter bij 
wijze van ordemaatregel bevoegd is hieromtrent 
een voorziening te treffen. Nu dit wetsontwerp 
voor de periode na de echtscheiding een om
gangsrecht erkent, mag dit zeker geen argement 
a eontrario gaan vormen voor de periode waarin 
de procedure hangende is. Eerder is het tegendeel 
het geval. Indien een recht op omgang bestaat als 
het ouderlijk gezag bij een der ouders berust 
moet er in beginsel ook het recht op contact zijn 
tijdens de procedure omdat dan althans rechtens 
beide ouders nog gezag hebben.”

SPEURZIN

Dank zij de speurzin van mr. Piket heeft in de 
Eerste Kamer over dit onderwerp een gedachten
wisseling kunnen plaatsvinden tussen de Minister 
van Justitie en ons fractie-lid.
Na invoering van het nieuwe echtscheidingsrecht 
is in de praktijk gebleken, dat de Rechtbanken 
hangende de procedure toch geen omgangsrege
ling hebben toegestaan. Dit was te betreuren. 
Maar niet verwonderlijk. Immers, in de wet was 
dit niet uitdrukkelijk bepaald.
De Hoge Raad heeft nu in eerdergenoemd arrest 
op grond van de parlementaire geschiedenis be
paald, dat de Rechtbank wèl een bezoekregeling 
kan vaststellen, zolang de echtscheiding nog niet 
is uitgesproken en de ouders op grond van rech
terlijke autorisatie niet meer bij elkaar wonen.

Veel justiabelen zullen nur. FJI. Piket dankbaar 
zijn dat hij dest^ds de lacune in de wet heeft ont
dekt.

In ieder geval is hiermede Weer eens aangetoond, 
dat de leden van de CHU I trachten hun inbreng 
zo groot en goed mogelijk te doen zijn. Maar ook 
dat de Senaat nog wel degeljlk zin heeft.
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Voorjaarsconferentie interparlementaire Unie
door mr. W. Scholten, lid 2e  K am er van de CHU

VEEL AANDACHT VO O R  MONETAIRE PROBLEMEN
Van 23-28 april —  de week na Pasen —  
werd in de hoofdstad van Ivoorkust, Abid
jan, de voorjaarsconferentie gehouden van 
de Interparlementaire Unie. Als lid van de 
Nederlandse delegatie, die onder voorzitter
schap stond van de voorzitter van de Eerste 
Kamer, mr. M. de Niet, heb ik aan deze 
conferentie deelgenomen. Uit 50 parlemen
ten waren op deze voorjaarsconferentie par
lementsleden aanwezig. In de sociaal-eco
nomische commissie heb ik samen met col
lega Waalkens (VVD) deelgenomen aan de 
besprekingen over de hervorming van het 
internationale monetaire stelsel. Tegen de 
achtergrond van alle valuta-onrust van de 
laatste jaren een zeer belangrijk stuk pro
blematiek.
In mijn bijdrage aan het debat heb ik in de 
eerste plaats gewezen op het spoedeisende 
karakter van een hervorm ing van het inter
nationale monetaire stelsel, o f  althans van 
de meest essentiële gedeelten daarvan. O f  in 
de toekom st de wereldhandel en daarmee 
de wereldwelvaart zich op een evenwichtige 
wijze zal kunnen blijven ontwikkelen, is na
melijk in hoge mate afhankelijk van de 
vraag o f  we er binnen afzienbare tijd in zul
len kunnen slagen een nieuw systeem van 
stabiele en ordelijke internationale m one
taire betrekkingen tot stand te brengen. 
Een nieuw systeem, want het sinds 1944 
geldende Bretton W ood s systeem is met de 
monetaire crisissen van de laatste jaren ten 
onder gegaan. Over de oorzaken daarvan 
kan men twisten, maar het is duidelijk, dat 
m ede politieke prestige-overwegingen hier
bij een belangrijke rol hebben gespeeld. 
Prestige-overwegingen op grond waarvan 
aanpassingen van de waarde van bepaalde 
geldeenheden dikwijls te lang werd uitge
steld. W anneer dan uiteindelijk aanpassing 
moest plaatsvinden, was deze aanpassing 
dikwijls relatief groot. D oor deze gang van 
zaken is de valutaspeculatie in het verleden 
in hoge mate bevorderd.
Ik heb er van mijn kant voor gepleit de 
grondgedachte van het Bratton W oods 
systeem, namelijk in principe vaste wissel
koersen, niet geheel te verlaten. De onze
kerheden die daaruit zouden voortvloeien, 
zouden met name de ontwikkelingslanden 
sterk benadelen. M et verm ijding van de 
fouten van het verleden, zouden we terug 
moeten naar een systeem van vaste paritei
ten. W ijzigingen in de wisselkoers moeten 
beperkt blijven tot gevallen van fundam en
tele onevenwichtigheden. Met name moeten 
landen.ervan worden weerhouden hun wis
selkoersen te misbruiken voor doeleinden 
van conjunctuurpolitiek o f  ter correctie van 
andere bronnen van betalingsbalansversto
ring. Versterking van de positie van het In
ternationale M onetair Fonds is daarvoor 
zeer belangrijk. In de derde plaats heb ik de 
aandacht gevestigd op het vraagstuk van de 
internationale liquiditeiten. Het Bratton 
W oods systeem heeft een vrij groot aantal 
jaren naar behoren kunnen functioneren, 
omdat er een tekort was aan internationale 
liquiditeiten, waarin werd voorzien via te
korten op de Am erikaanse betalingsbalans. 
In de zestiger jaren is deze situatie echter 
drastisch gewijzigd. De Am erikaanse tekor
ten werden aanzienlijk groter dan de be
hoefte van de wereld aan additionele inter
nationale liquiditeiten. D aardoor werd 

■ enerzijds de inflatie in de wereld aangewak- 
kerd, anderzijds werd het vertrouwen in de 
dollar onderm ijnd.

V R E U G D E

H ierdoor ontstond een bron van onrust en 
instabiliteit, die in de laatste jaren tot de 
bekende valutacrisis heeft geleid. In het ka
der van het Internationale M onetaire Fonds 
wordt op  dit m om ent, door de zgn. Club van 
20, gestudeerd op een nieuw internationaal 
monetair stelsel. Ik heb er mijn vreugde 
over uitgesproken, dat de ontwikkelingslan
den via deze Club van 20 direct bij deze stu
die zijn betrokken. D it is met name van b e 
lang voor het vraagstuk van de zgn. „link” . 
Het vraagstuk nam elijk in hoeverre er een 
verbinding m oet worden gelegd tussen een 
nieuw internationaal m onetair stelsel en de 
ontwikkelingshulp in de wereld. De toe
komstige ontwikkeling van de internationa
le monetaire liquiditeiten m oet naar mijn 
oordeel primair vanuit de monetaire poli
tiek worden benaderd. Doen we dit niet, 
dan is het gevaar levensgroot, dat door 
overmatige creatie van nieuwe liquiditeiten 
opnieuw voedsel wordt gegeven aan de we- 
reldinflatie. Dat is niet alleen een gevaar 
voor de rijke industrielanden, maar even
zeer voor de ontwikkelingslanden. 
Tenslotte heb ik nog gesproken over de spe
culatieve kapitaalbewegingen. Een ver
schijnsel, dat in de laatste jaren in sterke 
mate heeft bijgedragen tot de monetaire in
stabiliteit in de wereld. Het is van groot be

lang, dat deze speculatieve kapitaalbewe
gingen worden afgerem d, zonder dat het 
normale kapitaalverkeer daarvan mede het 
slachtoffer wordt. Ik heb ervoor gepleit, dat 
de kapitaaluitvoer naar de ontwikkelings
landen zal worden vrijgesteld van beper
kende maatregelen, die industriële landen 
eventueel aan hun kapitaalverkeer zullen 
opleggen.

H ET LA N D  IV O O R K U S T

Hoewel de v ijf dagen van ons verblijf uiter
aard in overwegende mate in beslag werden 
genomen door de conferentie, hebben wij 
ons toch nog wat breder over het land 
Ivoorkust kunnen oriënteren. Ivoorkust is 
een van de oude Franse koloniën aan de 
Afrikaanse W estkust, die in 1960 onafhan
kelijk is geworden. Het land is negenmaal 
zo groot als Nederland en wordt naar een 
schatting van 1970 bew oond door zo'n 4,5 
miljoen inwoners. De kuststrook, waarin we 
verbleven, heeft een tropisch regenklimaat 
met een gem iddelde tem peratuur van 27 
graden; de gem iddelde neerslag in Abidjan 
bedraagt 2400 m m  per jaar. De staatsvorm

van het land is een presidentiële republiek, 
met één politieke partij, de Parti Dém ocra- 
tiqu ed e  Cóte d ’Ivoire. De huidige president 
is Félix H ouphouet-Boigny, die reeds vele 
jaren lang de onbetwiste leider van de PDCI 
is. Ivoorkust kent een grote verscheidenheid 
van bevolkingsgroepen. Het merendeel van 
de bevolking belijdt de oude inheemse reli
gies. Ca. 23 procent van de bevolking is 
M oslim , terwijl 12 procent Christen is. Deze 
christenen, met name R oom s-K atholieken, 
vinden we in het bijzonder in de kuststreek, 
waar missie en zendingsposten waren ge
vestigd. De officiële taal in Ivoorkust is het 
Frans. D e econom ie van Ivoorkust is een 
van de meest snelgroeiende van Afrika. Het 
bruto binnenlands produkt heeft zich in de 
10 jaar na de onafhankelijkheid nagenoeg 
verdrievoudigd. D e belangrijkste bron van 
welvaart is de landbouw. K offie, cacao, ba 
nanen en ananas zijn de belangrijkste pro- 
dukten. Q ok hout is een gewild exportarti
kel. Het toerisme als bron van inkom en b e 
gint langzaam maar zeker op gang te k o 
men. Het imposante hotel Ivoire in Abidjan 
(com pleet met casino en kunstijsbaan) is 
daarvan het middelpunt.

N IET ON BELAN G RIJK

De Nederlandse kolonie in Ivoorkust telt 
ongeveer 365 zielen. O nze handelsbetrek
kingen met het land laten een uitvoer zien 
van ruim 60 m iljoen gulden en een invoer 
van bijna 80 m iljoen gulden, zodat we per 
saldo als Nederland een niet onbelangrijke 
bijdrage aan de betalingsbalans van het 
land geven.
In het kader van de ontwikkelingssam en
werking zijn in Ivoorkust ruim 80 vrijwilli
gers, in het verband van de Stichting N eder
landse vrijwilligers, werkzaam. Zij doen dit 
in verschillende projecten, zoals land- en 
tuinbouw, landm eetkundige dienst en met 
name woningbouwprojekten in Bouaké en 
omgeving. W ij hebben als Nederlandse d e
legatie met een aantal van deze vrijwilligers 
een gesprek kunnen voeren. W at mij daar
bij o.m. is opgevallen, is de nuchtere zake
lijkheid, waarmee deze jonge mensen een 
deel van hun leven ter beschikking stellen 
aan dit ontwikkelingswerk. M et grote inzet 
proberen zij hun specifieke kennis de be
paalde terreinen over te brengen op de b e 
volking ter plaatse. Mits geprogram m eerd 
op wat langere termijn kan deze vorm  van 
ontwikkelingshulp naar mijn oordeel be
langrijke vruchten afwerpen. D e om stan
digheden zijn daarbij vaak niet gem akke
lijk. Luxe is er alleen op  afstand en men 
moet zich bij voortduring wapenen tegen 
ziekten en infecties.
Rest mij nog te zeggen, dat de gastvrijheid, 
die wij van regering, parlem ent en bevol
king van Ivoorkust hebben ondervonden 
boven alle lo f  was verheven.

mr. W . Scholten

KABINET DEN UYL
INTERM EZZO O F NIEUW  BESTAND ?

Het optreden van het kabinet- den Uyl is 
het resultaat van twee faktoren. Ten eerste 
de botsing van twee opvattingen over het 
parlementaire stelsel. De polarisatietaktiek, 
die uitgaat van een Engels twee-partijstelsel 
stuitte op een visie, die uitgaat van een over
legsituatie, die in een meerpartijenstelsel 
past.
Het „geen overleg tenzij vooraf’ werd ge
confronteerd met het „redelijk overleg op 
basis van de verkiezingsuitslag”.

Ten tweede moet het falen van de christen 
democratische partijen om als politiek blok 
op te treden, worden genoemd.

En zo is, na een langdurig touwtrekken, in 
een record form atie van v ijf maanden een 
„rood kabinet” met een w'itte rand ontstaan. 
De „linkse drie” cam oefleren de witte p lek 
ken en betogen dat de concessies vooral 
door K VP en A R P  zijn gedaan. K V P en 
A R P stellen op hun beurt dat vooral de 
„linkse drie” water in de rode wijn hebben 
moeten doen.
Overziet men deze form atie dan is vooral de 
Nederlandse kiezer het slachtoffer gewor
den. W ant wat is nu het resultaat?

De PvdA wringt zich in allerlei bochten en 
blijft volhouden dat „K eerpunt ’72” de basis 
van het regeringsbeleid vorm mt. De Partij
raad van de PvdA heeft zich uiterst gereser
veerd opgesteld.

D '66 heeft aan een formatiespel mee m oe
ten doen dat deze partij sinds haar oprich 
ting altijd grondig verfoeid heeft.

De PPR m oet zich van radicale oppositie
partij tot regeringspartij om vorm en. Een 
belangrijk deel van de partijraad heeft zich 
verzet tegen regeringsdeelname.
De „linkse drie” hebben een kabinet- den 
Uyl gekregen, waar eigenlijk niemand te
vreden, laat staan, verheugd over is.

De situatie in de christen-dem ocratische 
gelederen is nog ernstiger. Kunnen de 
„linkse drie” naar buiten in ieder geval nog 
de schijn van eensgezindheid ophouden, de 
drie christen-dem ocratische partijen zijn bij 
deze form atie uit elkaar getrokken.

De K VP is na enkele gereserveerde uitspra
ken over de V V D  door de formateurs min o f  
meer als een onwillige hond aan de lijn in de 
richting van den Uyl gesleurd.

In de A R P  is een duidelijke splijtzwam ge
kom en. De verdeeldheid loopt dwars door 
de Tweede Kam erfraktie heen. Biesheuvel, 
politiek leider van de A R P , en ex premier, is 
na zijn partij aan een zetel winst te hebben 
geholpen, tijdens de form atie ter zijde ge
steld.
de CHU heeft als enige van de drie christen
dem ocratische partijen tenslotte bedankt 
om aan dit form atiespel mee te doen. O p 
zichzelf een waardige en te prijzen reaktie. 
Dat de Unie er voor past om als een n ood 
zakelijk aanhangsel van K V P en A R P , door 
de „linkse drie” minzaam geaccepteerd te 
worden, zal haar kiezers ongetwijfeld deugd 
doen.

M aar deze beslissing moet genomen worden 
in een haast ondraaglijk dilemm a. Stopzet
ten van het form atie-overleg betekende te
vens op dat m om ent, het uit elkaar gaan 
van K VP, A R P  en CHU, na een samenwer
king van ruim vier jaar; en met de 
belangrijke op  zaterdag 19 mei geplande 
vergadering voor de deur.

K A B IN E T EN PA R TIJPO LITIE K
Het kabinet- den Uyl is na lang touwtrek
ken uit een politieke patstelling te voor
schijn gekom en. D e vraag is nu welke 
betekenis aan dit kabinet m oet worden toe
gekend voor het verdere verloop van de par
tijpolitiek.
Ten eerste rijst hier de vraag naar de 
m ogelijke levensduur van dit kabinet.
De vijf regeringspartijen zullen zich vrijwel 
zeker gereserveerd opstellen. V ooral wan
neer zij hiertoe door hun teleurgestelde 
achterban worden aangespoord. Bij de 
PvdA en de PPR is dit reeds duidelijk ge
worden.
D ’66 werkt sinds haar jongste algemene 
vergadering aan een plan, waarbij het p ro 
fiel van de partij met nam e tegenover de 
PvdA duidelijker naar voren m oet komen. 
Aan de andere zijde zal de verdeelde A R - 
fraktie dit kabinet ongetwijfeld niet met ge
juich tegemoet treden.
Als we voorts bedenken dat Andriessen 
reeds zwaar geschut heeft aangevoerd tegen 
D ’66-m inister Gruijters en dat de PvdA- 
Partijraad haar teleurstelling heeft uitge
sproken over twee van de vier K V P -be- 
windslieden (Brouwer en W esterterp) dan 
kan ook  de K V P  niet bijster enthousiast 
zijn.
Een open vraag is voorts de homogeniteit 
van dit kabinet.
En toch lijkt bij nader inzien de positie van 
de regeringsploeg- den Uyl sterker dan men 
wellicht vanuit de partijen zou verwachten. 
Geen enkele van de deelnam e partijen zal 
namelijk verkiezingen op korte termijn 
aandurven. Dit geldt met nam e voor de 
K V P die zich een tweede „N acht van 
Schm elzer”  eenvoudig niet kan veroorloven, 
op straffe van een groot zetelverlies. 
Verkiezingen zullen op korte termijn niets 
oplossen.
De kern van de zaak ligt daarom  in de 
vraag hoe de betrokken partijen de plaats 
van dit kabinet in de partijpolitieke ontwik
keling zullen zien.

IN T E R M E ZZE O  O F  N IE U W  BESTAN D
Er zijn in beginsel twee mogelijkheden. 
W ordt de p loeg-D en Uyl een „interm ezzo” , 
o f  zal een begin gem aakt worden met een 
„nieuw bestand” .
Als interm ezzokabinet zal er slechts sprake 
zijn van een incidenteel optrekken van de 
v ijf deelnem ende partijen. De „linkse drie” 
en de christen-dem ocraten zullen bij de vol
gende verkiezingen hun eigen weg gaan. 
W anneer met name de PvdA echter bereid 
zal blijken haar polarisatietaktiek te wijzi
gen en de K V P de christen dem ocratische 
samenwerking zal vervangen door het stre
ven naar een hernieuwde samenwerking 
met de PvdA voor langere tijd, dan zal het

kabinet-den Uyl de basis kunnen leggen 
voor het herstel van de oude R oom s-R ode 
coalitie, als spil van een nieuw kabinet. 
W ellicht zullen de algemene beschouwin
gen over de regeringsverklaring reeds een 
aanwijzing van de kom ende ontwikkeling 
vormen.
W ordt dit kabinet door K V P  en PvdA als 
een nieuw bestand begroet, dan kan de 
christen-dem ocratische samenwerking 
praktisch worden afgeschreven.
Zien de betrokken partijen dit kabinet als 
een interm ezzo dan is er nog een m ogelijk
heid aanwezig om  de samenwerking van 
K VP, A R P  en CH U  verder uit te bouwen. 
Daarbij willen we geenszins verdoezelen dat 
de toch al lastige vragen er door de verschil
lende positie van K V P, A R P  enerzijds en 
CHU anderzijds bepaald niet eenvoudiger 
op zijn geworden.

CH RISTEN  D E M O C R A T ISC H E  
SA M E N W E R K IN G

W ellicht echter blijkt bij de debatten over 
de regeringsverklaring dat de sinds enige 
jaren op  gang gebrachte christen-dem ocra
tische samenwerking toch  sterker is dan de 
relaties die bij dit kabinet zijn gecreëerd. 
Dat zal op  zich ze lf een winstpunt zijn. 
M aar dit zal niet kunnen verbergen dat de 
christen-dem ocratische politiek bij deze 
formatie diep in de put is geraakt. 
Blijkens opiniepeilingen verkeert de K V P  in 
de weinig benijdenswaardige positie dat zij 
altijd verlies zal leiden, welke regerings- 
com binatie zij ook  steunt. De A R  is sterk 
verdeeld geraakt. O p de kom ende Partij
raad zal moeten blijken hoe de situatie daar 
er voor staat.
Tenslotte de CHU. In de ogen van velen 
heeft zij een juiste en waardige beslissing 
genomen.
Belangrijker dan de situatie op dit mom ent 
achten wij echter de vraag hoe over enige 
tijd de politiek zich zal ontwikkelen.
En op iets langere termijn kan ook  de posi
tie van de CH U niet direct rooskleurig w or
den genoem d.
Het gevaar is namelijk groot dat K VP, A R P  
en CHU als gevolg van de recente gebeurte
nissen niet meer de kracht op zullen bren
gen om  gezam enlijk de m oeilijkheden het 
hoofd te bieden, maar ieder voor zich zullen 
vervallen in een „sauve qui peut” , en hun ei
gen weg zullen gaan.
In dat geval zal ook de CHU die op korte 
termijn wellicht nog de meeste weerstand 
tegen verdere teruggang kan bieden, op iets 
langere termijn echter eveneens m eege
sleurd worden in de totale ondergang van 
de christen-dem ocratische politiek in ons 
land.

Wanneer op zeer korte termijn zou blijken 
dat de gezamenlijke wil om uit de moeilijk
heden te komen bij KVP, ARP en CHU 
ontbreekt, dan zal men er goed aan doen 
om dit de achterban eerlijk duidelijk te ma
ken. Wil men alleen verder dan is er slechts 
de mogelijkheid om te werken met een 
hecht aaneengesloten kader. Het komt er 
nu op aan een difinitieve keuze te doen voor 
verdere samenwerking of de erkenning dat 
het zo niet langer gaat. Blijft men op twee 
gedachten hinken dan slepen KVP, ARP en 
CHU elkaar naar de ondergang.
We hebben reeds te lang beslissingen uitge
steld. Het is nu de tijd een difinitieve en 
duidelijke koers te kiezen. Want vooral 
hieraan heeft de CHU thans behoefte.

Spectator
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JAARVERSLAG 1972 
VAN DE STICHTING 
UNIEWERKFONDS
In het verslagjaar was het bestuur van de 
Stichting Unie werkfonds samengesteld als 
volgt:
jkvr. mr. C. W. I. Wttewaall van Stoetwegen, 
voorzitter Rob Vermaas, secretaris (namens 
de CHJO) mevrouw H. van Riet-Augsbur- 
ger, penningmeester C. H.-Vrouwen)

J. L. van Hasselt, A. B. Kramer, drs. F. van 
der Mark, mr. F. J. H. Schneiders (namens 
de Lohmanstichting), A. J. Kaland, advise
rend A. Buntsma, adviserend.

In november hebben zich als bestuurslid 
teruggetrokken de heren: Vermaas en Van 
Hasselt.
Begin 1972 werd onder de leden van de 
Unie een actie gehouden voor nieuwe dona
teurs. Verheugend was het resultaat; 865 
nieuwe donateurs hebben zich bereid ver
klaard de Stichting jaarlijks met een bedrag 
te steunen. Hiermede is het donateurs- 
bestand boven de 2000 komen te staan. Het 
over het verslagjaar 1972 ontvangen bedrag

is f  34.254,25. Vervroegde verkiezingen 
noodzaakten het bestuur onder de leden 
van de Unie en met de Unie 
sympathiserende instellingen en bedrijven 
een financiële actie te voeren. Alle Unie
leden werden in september aangeschreven 
door middel van een door jkvr. mr. C. W. I. 
Wttewaall van Stoetwegen, baron mr. O. W. 
A. van Verschuer en drs. A. D. W. Tilanus, 
respectievelijk voorzitter van de Stichting, 
voorzitter van de Unie en lijstaanvoerder 
voor de CHU ondertekende brief. Het resul
taat was boven onze verwachtingen, name
lijk een bedrag ad f  215.432,10, welk be
drag, na aftrek van de door de Stichting ge
maakte perceptiekosten, aan de Unie werd 
afgedragen. De boeken en bescheiden van 
de Stichting werden door de accountant vaa 
de Unie gecontroleerd en in orde bevonden. 
In 1972 bestond de Stichting twaalf jaar. In 
deze twaalf jaar zijn ten bate vah de Unie en 
enige van haar organisaties de volgende be
dragen ontvangen:

Gewone jaarlijkse donaties over 12 jaar f
223.093.70
Jubileumactie 1968 f  65.174.83
Actie „open brief’ 1969/70 f  19.403.50
Verkiezingsactie 1971 f  172.892.66
Verkiezingsactie 1972 f215.432.10

Totaal f695.996.79

Keerpunt van de parlementaire democratie
Waarom de CHU niet meedeed
Er zijn rondom de kabinetsformatie met 
betrekking tot de opstelling van de CHU 
een aantal vaagheden en onjuistheden 
blijven hangen, die terwille van de duide
lijkheid noodzakelijk dienen te worden op- 
gehelderd. Ondanks het feit, dat de stand
puntbepaling van de CH-fractie voldoende 
Ijekend kan zijn, blijven er nog hardnekkig 
misverstanden bestaan, die om een rele
vante afdoening vragen. In dit artikel wil ik 
vanuit mijn belichting op drie van deze 
punten ingaan, nl.:

—  Ging het de CHU om de zevende zetel?
— Heeft de christen-democractie 

samenwerking voor de CHU wel vol
doende zwaar gewogen?

— Heeft de CHU niet te veel het landsbe
lang uit het oog verloren?

DE ZETELVERDELING

Zoals bekend kwam in de laatste fase van

de kabinetsformatie als een onaantastbaar 
gegeven naar voren: 10 ministers voor de 
linkse drie (PvdA 7, PPR 2 en D ’66 1) en 6 
ministers voor de confessionelen (nog nader 
te verdelen).
De CHU heeft zich van meet af aan tegen 
deze zetelverdeling verzet, omdat hierdoor 
in de verste verte geen recht zou worden ge
daan aan de getalsverhoudingen, waarmee 
de betrokken partijen in het parlement 
voorkomen. De linkse partijen tellen samen 
56 zetels, de christelijke partijen samen 48. 
Een verdeling van 56:48 =  7:6 zou dus voor 
de hand liggende formule zijn geweest. 
Burger met zijn lange parlementair- 
democratische ervaring had beter moeten 
weten. Als hij zich erin had willen verdiepen 
hoe de Partij van de Arbeid in roms-rode, 
confessioneel-rode en in kabinetten op nog 
bredere basis steeds aan haar trekken is ge
komen, had hij er zich van kunnen verge
wissen, dat hij bezig was een keerpunt aan 
te brengen in onze parlementair-democra- 
tische stelsel. Hetgeen hem met medew'er- 
king van te velen tenslotte is gelukt.

De zetelverdeling in de na-oorlogse kabinetten

Kabinet Zetels in Tw. Kamer Aantal ministers

1946 Beel KVP 32 5
PvdA 29 4

KVP 32 6
1948 Drees-van Schaik PvdA 27 5

CHU 9 1
VVD 8 1

KVP 30 6

1952 Drees PvdA 30 5
AR 12 2
CHU 9 • 2

PvdA 50 5

1956 'Drees KVP 49 5
AR 15 2
CHU 13 1

KVP 49 6
1959 De Quay VVD

AR
19
14

3
2

CHU 12 2

KVP 50 6
1963 Marijnen VVD ■ 16 3

AR 13 2
CHU 13 2

’
KVP 50 6

1965 Cals PvdA 43 6
AR 13 3

KVP 42 6
1967 De Jong VVD - 17 3

AR 15 3
CHU 12 2

KVP 35 6
VVD 16 3

1971 Biesheuvel AR 13 3
CHU 10 2
DS’70 8 2

PvdA 43 7
KVP 27 4

1973 Den Uyl AR 14 2
PPR 7 2
D ’66 6 1

In dc overzichtssfaat kan men nagaan hoe 
de PvdA er in de verschillende na-oorlogse 
kabinetten is afgekomen. Natuurlijk kan 
men het aantal ministers niet exact afstem
men op het aantal parlementszetels. Ook 
ministers zijn ondeelbaar. Van belang is 
voorts welke partij de minister-president 
levert; tevens speelt de zwaarte van de 
portefeuilles een rol en tenslotte kan men 
het een en andere compenseren met staats
secretarissen. Maar ook als we deze facto
ren nauwelijks laten meespreken, blijkt 
overduidelijk uit het overzicht, — dat 
globaal genomen —  de portefeuille-verde- 
ling een afspiegeling vormt van de zetelver
deling van de betrokken partijen in het 
parlement. Deze weg is nu bruusk verlaten. 
Het moet toch normaal zijn, dat minder
heden elkaar op redelijke en democratische 
wijze tegemoet treden om op voet van ge
lijkwaardigheid tot een voor het land meest 
aanvaardbare oplossing te komen. Nu lag er 
het dictaat van de ene minderheid op tafel, 
dat door de andere minderheid zonder meer 
moest worden geslikt.
De vraag is of het zijlicht, dat van de 
confessionele programma’s wordt gedoogd, 
straks zal worden aangewend om op al die 
punten, waar de nuchtere realiteit de 
droomwekelijkheid van het linkse program 
weer spreekt, als alibi zal gaan fungeren om 
alle schone beloften aan de kiezers ti 
maskeren?
Het is toch een zonderlinge zaak dat AR en 
PPR, resp. met 14 en 7 zetels vertegenwoor
digd in het parlement, ongeveer gelijke in
vloed hebben. Anders gezegd: de stem van 
de PPR in de ministerraad telt dubbel. 
Daarmee is tevens aangeduid dat er een on
losmakelijk verband bestaat tussen de 
zetelverdeling en de programmatische in
breng in het kabinetsbeleid. Op deze relatie 
is door de CH-fractie al meerdere malen ge
wezen. Wat zal er zo terecht komen van het 
program van AR, CH en KVP, waarmee wij 
gezamenlijk de verkiezingen zijn ingegaan? 
Waar blijft de verantwoordelijkheid van de 
overheid voor vraagstukken als leven en 
dood, nu men de abortus provocatus over
laat aan het vrije spel der krachten in het 
parlement? Zal het zijlicht van de program
ma’s van de christelijke partijen zo intens 
zijn, dat de kleine zelfstandigen in ons land, 
waarvan velen toch al tussen hoop en vrees 
leven, nog enig vertrouwen in de toekomst 
hebben? Zo kunnen we doorgaan. Andere 
programmatische punten laten we nu rus
ten.
Ging het de CHU om de zevende zetel? Het 
antwoord luidt nee, voorzover er onder ver
staan wordt, dat de CHU ook aan haar 
trekken wilde komen. De vierde, vijfde of 
zesde zetel was voor de CHU ook goed ge
weest. Als maar de hele opzet van de 
formatie beantwoord had aan tot dusver 
alom erkende parlementair-democratische 
spelregels. Het ging niet zozeer om de knik
kers, dan wel om het spel. De geopperde 10- 
7 verhouding lag weliswaar meer in de rich
ting van een juiste verdeling, maar ook deze 
zou gelet op de krachtsverhoudingen in het 
parlement moeilijk aanvaardbaar zijn ge
weest. Moest de CHU zich nu maar aanslui
ten bij KVP en ARP en zich niet als kleinste 
partij de weelde willen veroorloven om een 
ander standpunt in te nemen? Daarmee 
kom ik op de tweede vraag.

DESAMENWERKING

Heeft de CHU-fractie de samenwerking wel 
zwaar genoeg laten wegen bij haar beslis
sing om in tegenstelling met ARP en KVP 
niet aaan de informatie mee te doen?
In de eerste plaats moet gesteld worden, dat 
de samenwerking een van de belangrijkste 
redenen is geweest, dat het deelnemen aan 
de formatiebesprekingen niet eerder werd 
beëindigd. Datgene wat in zes jaar is ge
groeid en dat op allerlei manieren gestalte 
heeft gekregen, landelijk, regionaal en 
plaatselijk, kan men maar zo niet aan de 
kant schuiven. De solidariteit, die er b.v. 
tussen de fracties is ontstaan mocht niet op 
lichtvaardige wijze worden verstoord. Van
daar ook dat wij van onze kant al het moge
lijke hebben gedaan om de eenheid op basis 
van de gezamenlijke verklaring van 23 
februari te bewaren. Helaas is de meerder
heid van AR en KVP een andere weg inge
slagen.
Vervolgens moeten we, sprekend over de 
samenwerking, niet alleen denken aan de 
vorm maar ook aan de inhoud van de 
samenwerking.
Met name als het gaat om christelijke poli
tieke partijvorming, gaat het niet alleen om 
de kwantiteit maar stellig ook om de kwali
teit. Daarbij hoort dan ook de geloofwaar
digheid met betrekking tot de opstelling in 
de politiek.
De samenwerking van ARP, CHU en KVP 
is in alle fractievergaderingen aan de orde 
geweest; sterker nog, deze heeft bij al onze 
beslissingen als een vermanend entweder- 
oder boven de tafel gehangen.

Tenslotte hebben wij gemeend, evenals een 
aantal andere leden uit ARP en KVP, dat 
de geloofwaardigheid en de integriteit van 
de Christelijke Politiek hier zodanig duide
lijk op het spel stonden, dat deze zwaarder 
moesten wegen dan de kwantitatieve een
heid, waarvan het overigens sterk de vraag 
is of zij op deze basis wel voldoende levens

kracht bezit om een appellerende rol van 
betekenis in de Nederlandse Politiek te ver
vullen.
Hier laat ik nog buiten beschouwing de 
innerlijke cohesie, die nodig is om op grond 
van de bijbelse uitgangspunten tot een 
eensgezinde en pricipiële stellingname te 
komen. Ik schaar me aan de zijde van allen, 
die naar een nieuwe christelijke partijvor
ming toe willen, maar dan zal die nieuwe 
partij wel een duidelijke beginselpartij 
moeten zijn, die tevens in de praktische 
politiek een klaar geluid laat horen. Met 
betrekking tot dit punt verwijs ik naar de 
nota „Naar één christendemocratische 
partij” , opgesteld door dr P. A. 
Elderenbosch, ds. W.A.B. Hagen, drs. S. 
Meijers, mevr.mr. J. A. van Ruler-Hamelink
e.a. Deze nota is gepubliceerd in „De 
Nederlander” van 27 april j.1. en verkrijg
baar op het Uniebureau, Wassenaarseweg 
7, Den Haag.
Tegenwoordig spreekt men veelvuldig over 
de kwaliteit van het bestaan. Dit zou men 
ook van toepassing kunnen verklaren op de 
partijvorming. Ons land is het meest ge
diend met duidelijke levenskrachtige par
tijen, waarmee ik dan kom tot de laatste 
vraag.

HET LANDSBELANG

Had de CHU dan niet mee moeten doen 
terwille van het landsbelang? Er moest toch 
zo langzamerhand wel eens een kabinet 
komen. Kon de CHU daardoor dan niet een 
constructieve bijdrage leveren aan het re 
voeren beleid? Mag men zo maar, lichtvaar
dig, regeringsverantwoordelijkheid uit de 
weg gaan? Past dat wel bij de gouvernemen
tele opstelling van de CHU?
In wat ik boven gezegd heb liggen al veel 
antwoorden op deze vragen beslóten. Mag 
men meewerken aan een formatieopzet, die 
een heilloze wending- een keerpunt —  be
tekent in onze parlementaire democratie? 
Sprak Tilanus niet terecht van het zich be
geven op een glijbaan, als men daaraan 
meedeed? Moet men te langen leste de 
polarisatie dan toch nog honoreren, terwijl 
deze in alle geschriften van ARP, CHU en 
KVP met klem van de hand is gewezen? 
Het landsbelang is er niet mee gebaat dat 
op zichzelf te respecteren partijen, hoewel 
met tegenzin, de gevangene worden van 
polariserende groepen en van een program 
dat zich principieel onderscheidt van het 
program, waarmee men zich vele maanden 
lang aan de kiezers heeft gepresenteerd. 
Over de invloed, die de CHU op het komen
de beleid zou hebben gehad, hoef ik dus 

. nauwelijks te spreken. Het straaltje zijlicht, 
dat van hieruit zou worden toegelaten, zou 
zodanig diffuus verstrooid worden, dat het 
zelfs niet de contouren van onze bedoe
lingen zichtbaar zou kunnen maken.

De CHU is nu oppositiepartij geworden. 
Een tussenweg is naar mijn mening politiek 
niet begaanbaar. Belangrijk is wel hoe deze 
oppositie gevoerd zal worden. Bij de beslis
singen, die wij de laatste maanden genomen 
hebben, heeft het bepleiten van gezonde 
parlementair--democratische spelregels een 
grote rol gespeeld. Die zullen wij nu ook 
verder met overtuiging moeten vasthouden 
en die zullen we ook moeten voorhouden 
aan die partijen, die al polariserend de nor
male democratische verhoudingen in onze 
samenleving trachten te verstoren. Dat 
vraagt van ons een eigen opstelling. 
Trouwens, bij de christelijke politiek past 
een eigen stijl, die de CHU niet vreemd kan 
zijn.
Dit doet niets af van het feit, dat er ook een 
duidelijke positiebepaling nodig is, zodat 
ondubbelzinnig blijkt, waar de CHU stéét. 
Over landsbelang gesproken, we bewijzen 
de grootste dienst aan het land als wij ons 
principieel en duidelijk opstellen.
Daarmee is ook een reële samenwerking het 
meest gebaat.

Drs. G. van Leijenhorst

Trouw
’n opmerkelijk góéde krant

1 4  dagen 
GRATIS

Stuur mij

Naam;___

Straat:___

Plaats;___
Q  gedurende 14 dogen een proefnummer 

Daorno word il:
‘O  moondcbonnee \ f? j—j _
n  kwafloolabonnee \f27.~-) ^
l_i ioafobonncB (f lOd,—)

één of fwee holles naar keuze J u
ïworl moken.

DAGBLAD TROUW
Postbus 859 A m sterdam

het 'ochténdblad mèt ’n mening
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AFSCHEID VAN TINE GROOTEN-VAN BOVEN
(D O O R  M IE K E  B O E R S - W IJN BERG)

H et is h a l f  a c h t ’s avonds als ik  voor he t huis  
sta, w aar M evro u w  m r. T in e  G rooten  - van  
B oven  w oon t en w erk t. H aar m a n  laat m ij  
b innen  en boven in de w e rk ka m e r  sta a t  
m evrouw  G rooten  m ij  te  w oord  o f  liever g e 
zegd- pra ten  w ij gezellig . H e t h u is in de 
N icolaas W itses tra a t is gezellig  en stijlvo l 
ingericht, p rec ies zoals j e  da t van haar zou  
!>erwachten.
Het vraaggesprek met de presidente van de 
Centrale van CH -Vrouw en die op  22 mei 
haar functie gaat neerleggen, verloopt zeer 
plezierig. Steeds kom t zij, zorgvuldig 
form ulerend, tot de kern van de zaak. Zij is 
nu 8 jaar presidente - zij volgde de freule op 
- en voegt daar direkt aan toe, dat zij dit een 
te lange periode vindt. Vroeger kon dit wel, 
toen verliep alles gelijkmatiger, tegen
woordig kent de politiek veel ups en downs. 
Daarom  acht zij het niet juist om  langer 
xlan 4 jaar een dergelijke functie te 
bekleden.
,Je zit vast aan een bepaalde visie, een b e 
paalde kijk op  de politiek en de organisatie
vorm van de verenigging. Je m oet je  plaats 
tijdig afstaan aan jongere vrouwen, opdat 
de Centrale bij de tijd b lijft” .
Z ij ziet de centrale niet uitsluitend als een 
politieke organisatie, maar ook  als een 
organisatie met een m aatschappelijke taak: 
de ontwikkeling en em ancipatie van de 
vrouw.
Het bij-de-tijd -blijven  van de Centrale kan 
volgens mevrouw G rooten niet met „een 
vrouw van zestig” als presidente. Hoe goed 
zij zich ook de positie van jongere vrouwen 
kan indenken, zij draagt haar functie graag 
aan haar over. Het aftreden is voor haar 
geen m oeilijke beslissing. De drukke advo
catenpraktijk van de heer en mevrouw 
G rooten heeft het haar vanaf september 
1972 onm ogelijk gem aakt alle vergade
ringen bij te wonen. Zij heeft ook  het gevoel 
haar functie vanaf die tijd niet goed te 
hebben vervuld. In de eerste jaren van haar 
presidentschap heeft zij regelmatig en met 
veel plezier de vergaderingen van het 
Dagelijks bestuur van de Unie bijgewoond, 
maar dat werd steeds m oeilijker. Ze kreeg 
het gevoel steeds minder te kunnen 
uitrichten.
Zij is van huis uit christelijk-historisch. 
„Toen ik 13 jaar was” , zo weet ze zich te 
herinneren, „sprak mr. Frieda Katz voor de 
kiesvereniging in Diem en. M ijn vader had 
haar tevoren opgehaald om bij ons thuis een

Mr. Tine Grooten-van Boven

kop koffie te kom en drinken. W at een 
boeiende, bewonderenswaardige vrouw was 
dat!”
Zij was 20 jaar voorzitster van de CH- 
Vrouwengroep te Am sterdam  - een kies
vereniging - en enkele jaren heeft zij de 
CHU vertegenwoordigd in de Provinciale 
Staten van N oord-H olland. In de loop der 
jaren heeft zij ongelooflijk  veel steun gehad 
aan mevrouw A.J. van Vliet - Haije, een 
vrouw, die zij bewondert ook  om  het feit, 
dat zij nog steeds meeleeft met het tegen
woordige gebeuren in Centrale en CHU. O p 
mijn vraag o f  zij vindt, dat de vrouwen bij 
de CHU serieus worden genom en, ant
woordt zij: „In té geringe mate. M en heeft 
graag de medewerking van de vrouwen bij 
verkiezingen, vergaderingen, het nemen van 
besluiten e.d., maar bij honorering hiervan 
komen de vrouwen op het laastste plan” . 
Dit is voor haar een grote teleurstelling ge
weest. Zij vindt ook, dat Nellien de Ruiter 
die zoveel voorkeursstem men wist te ver

werven, eigenlijk in de K am er had moeten 
zitten. D e kiezers moeten de volgorde vast
stellen. Zij ziet graag de statuten van de 
CHU in deze zin gewijzigd.
Politieke am bitie heeft ze niet, wel b e 
langstelling voor politiek. Zij houdt niet van 
het elkaar in de wielen rijden, zoals dat veel 
voorkom t in de politiek. Zij probeert alleen 
haar werk zo  goed m ogelijk te doen.
Als presidente van de Centrale, maar ook in 
Am sterdam  heeft zij altijd de sam en
werking met A R - en K V P  - Vrouwen
groepen zeer op  prijs gesteld. De Contacten 
waren goed en samenwerking vindt zij 
buitengewoon belangrijk. Dat deze contac
ten nooit verder zijn geïnstitutionaliseerd 
kom t doordat de A R  - en K V P  - vrouwen 
geen zelfstandige organisaties zijn, maar 
gewoon bij de partij horen. D e zelfstandige 
status van onze Centrale vindt zij een b e 
langrijke zaak. In de Europese Vrouwen 
Unie wordt wel volledig samengewerkt door 
de christendem ocratische vrouwen. 
Vrouwenafdelingen bij politieke partijen 
vindt zij trouwens zeer zinvol. „W e zijn nog 
niet toe aan volledige integratie van de 
vrouw in de partij. Daar m oet wel naar 
toegewerkt w orden” .

R E C H TSW IN K E LS 
Dan kom en wij aan de praat over haar werk 
als advocaat. C ok  hier blijkt mevrouw 
G rooten een heldere kijk op allerlei ontwik
kelingen te hebben. Zij staat open voor 
nieuwe ontwikkelingen, m aar plaatst zo 
m odig enige kanttekeningen. Zij betreurt 
het dat men tegenwoordig vaak te licht
vaardig in het huwelijk treedt, wat weer een 
oorzaak kan zijn voor lichtvaardig 
echtscheiden. Zij is fel tegen de gedachte, 
dat het meisje door haar huwelijk „binnen” 
is - een soort levensverzekering dus. Het 
jonge meisje m oet opgevoed worden, dat is

zeer belangrijk. Daar ligt een taak voor de 
vrouwenorganisaties. Van deze taak hebben 
deze organisaties zich goed gekweten.
Een nieuwe ontwikkeling op  het gebied van 
rechtsbijstand zijn de zogenaam de rechts
winkels. M evrouw G rooten  gelooft niet in 
de door som m igen gem aakte tegenstelling 
van sociale tegenover com m erciële advo
caten. D eze laatste groep zou alleen maar 
rekeningen willen schrijven. Haar ervaring 
is echter dat het overgrote gedeelte van de 
advocaten zeer veel hart voor hun zaken 
heeft. Zij en haar m an werken regelmatig 
mee aan het werk van de rechtswinkels. Zij 
geloofde eerst niet dat er bij veel mensen 
drempelvrees was om  naar een advocaat te 
gaan. Nu zij een spreekuur houdt in de Jor- 
daan bij z o ’n reehtswinkel denkt ze hier wel 
anders over. Een groot voordeel van deze 
rechtswinkels vindt zij de ervaring die 
juridische studenten kunnen opdoen op d e 
ze wijze.
Zij is nu 36 jaar advocaat, maar ze m oet er 
nog niet aan denken, dat ze eens met deze 
drukke baan zal ophouden.
W eer terug  in ons g e sp re k  naar de C entrale  
van C,H. V rouw en en h a a r a ftreden  op  2 2  
m ei. Z o u  ze  nog een to eko m stw en s  w illen  
doen?
,Ja, ik laat de Centrale niet achter in de 
staat, waarin ik dat gewenst zou hebben. 
Dit ligt voornam elijk aan de om standig
heid, dat de christelijke politiek een crisis 
doorm aakt. Ik hoop  dat de Centrale zal 
blijven voortgaan ook  in de toekom st, want 
de politieke gelijkheid is nog niet helemaal 
bereikt. De Centrale m oet blijven werken 
voor vertegenwoordigers in de Staten 
Generaal en lagere openbare lichamen. Het 
is voor mij een grote teleurstelling, dat wij 
geen vrouwelijk kamerlid meer hebben” . 
Na dit gesprek praten wij beneden nog wat 
na in de woonkam er. Ik m aak kennis met 
hun lieve Siamese kat. Geen m om ent heb ik 
het idee gehad met een „vrouw van zestig”  
gesproken te hebben.

M ieke Boers-W ijnberg.

Mobiele houten 
bungalows
in elke gewenste maat en indeling.
Hoofddealer; EVINRUDE Motoren en Boten. 
Accessoires voor caravans en boten.
OOK INRUIL — VRIJ ENTREE

STRIK en ZN. B.V.
Flevoweg 99- Harderwijk - Telefoon 03410-4449

AANNEMERS KASSENBOUW

FIRMA SCHOTTE
Oude Leedeweg 83-87 

Telefoon 01736-2335-2464 
Pijnacker

AANNEMERSBEDRIJF

B.V. RADIX & VEERM AN
Oudelandsweg 30 - Telef. 03480-2204 
WOERDEN

Veebouw - Nieuwbouw door geheel Nederland

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Voor LOODGIETERS-, GAS, SANITAIRE- 
LEIWERKEN

EN

(ook asfalt-shingles) in en op uw 
bouwwerken naar het sinds 1848 be
kende en vertrouwde adres:

GEBR. BEKKER N .V .
KELDERS 27 - LEEUWARDEN 
TELEFOON 05100-20841

KOCH
Telef. 05760-14259 
Apeldoorn

Kerkorgels
Elektronische
orgels

voor kerk-, schooi
en huismuziek

B a a n
Voor nieuw of 

occasion

AUTOMOBIELBEDRIJF

SUCCES
Callenbachstraat 1 

NIJKERK 
Tel. 03494-1661

AANNEMER METSELAAR

C  V A N  KATWIJK
Hoofdweg 145 - Telefoon 03489-361 

ZEGVELD (U.)

GELD-THUIS-SERVICE tot ƒ  100.000.-

►
Pers. leningen, financiering, snel gebeld is na enkele uren akkoord en voor u uit
geteld, desgewenst thuisbezorgd. Geld voor iedereen en alles te gebruiken o.a. uitzet, 
meubilair, auto, boot, werktuigen, vakantie, t.m. fiscale betaling, verbouwing, 
leasing, enz.

erkenning ambtenaren-regeling 
tevens voor ieder in loondienst werkzaam 
'wettelijke tarieven der aflossing 
geen informatie werkgever 
elders lopende leningen geen bezwaar, indien 
regelmatig betaald, sanering mogelijk 
eigen termijnkeuze, tarieven pers. lening of 
financiering tot 60 mnd. kunt u geheel koste
loos aanvragen voor toezending. Keuze uit 6, 
8, 12, 24, 36, 48, 60 maanden, 
even bellen of schrijven is voldoende, 
uw aanvragen nemen wij ook telefonisch in 
behandeling; bel nu voor uw privé-lening, met 
uiterst discrete behandeling, terwijl u gaat 
kijken om te kopen met kontant geld.

•  Speciaal voor C.V. en verbouwing.
schilderwerk enz., afl. 
Keuze 6 t.m. 96 mnd. 
Voorta. uit vele bedr. 
ƒ 5.000.—

84 mnd. ƒ 88.— 
ook tussenligg. bedr. 
ƒ 10.000.—

96 mnd. ƒ 171.—

2e hypotheek voorb. 
uit vele bedr. en mnd. 
ƒ 10.000.—

120 mnd. ƒ 147.— 
ƒ 20.000.—

120 mnd. ƒ 292.— 
f  25.000.—

120 mnd. ƒ 364.—

Ingeschreven Sociaal Economische 
Raad voor Assurantiebemiddeling

Tarieven Pers. lening uit vele bedragen
Aflossing 24 m. 36 m. 48 m. 18 m.
ƒ 1.000.— 51.69 37.— ____ 80.—
ƒ 2.500.— 125.— 87.— 70.— 190.—
ƒ 4.635.— 222.— 160.— 129.—
ƒ 7.500.— 335.— 257.— 206.— _
f 10.000.— 479.— 341.— 274.— —

Ook tussen bedragen mogelijk. BKL NU.

JANSEN’s ASSURANTIËN EN FINANCIERINGEN v /h  Casco

►
Van Goorsweg 3 - HIERDEN/HARDERWIJK - Telefoon (03410) 44 23
Kantooruren van 9.00—22.00 uur ’s avonds, ’s zaterdags van 10.00—13.00 uur voor 
iedereen te bereiken of om even langs te komen. Bij in gesprek der bovenstaande 
lijnen na 18.00 uur ook (03200) 2 23 21. Knip uit en bewaar voor uw financiële 
problemen, die er niet behoeven te zijn in deze tijd.
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HANAB B.V
VALKENBURG - Z.H. Telefoon 01718-16741- 
VEENDAM - Telefoon 057 89-3800

GASLEIDIN GEN
KABELW ERKEN

ZIN KERS

KORTEWEG’S BOUW MAATSCHAPPIJ B.V. BREDA

BOUWBEDRIJF

Fa. C  Spijker 
& Z n .
Van Ostadelaan 61 
Telefoon: 
'02150-11189-16777 
HILVERSUM

^ 1 ^

TIMMER- en AANNEMINGSBEDRIJF

J . STOUT
Dijklaan 84 - Telefoon 01825-590 
BERGAMBACHT

1
I
I
I
I
I

Voor uw 
★  
★  
★  
★  
★  
★

Dieselolie, Benzine, Petroleum, 
Kolen, Huisbrandolie, 
Tartk-transporten 
Butaan en Propaangas 
Ca'mpingflessen vullen 
Container-vuilafvoer

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
WEST-VARKENOORDSEWEG 470 
ROTTERDAM-24 - Telefoon 190200 
Telefoon 325011 afdeling containers

Op het SECRETARIAAT VAN DE
C.H.U.-TWEEDE KAMERFRACTIE wordt met ingang van
september/oktober gevraagd

een actief 
medewerker(ster)
van middelbaar niveau.

Haaroi zijn taak zal bestaan uit het behulpzaam zijn van 
de fractieleden bij het voorbereidend werk in de ruimste 
zin.
(Salaris + f 1800,- per maand, afhankelijk van leeftijd 
en ervaring).

Brieven met persoonlijke gegevens, opleiding en ervaring, 
benevens referentie-adressen te richten aan: 
de secretaris van de fractie, H. Wisselink,
Schipbeeksweg 13, Bathmen (O.).

V A N  DE BUNT^ 
RIJNSBURGER  

^  N V .
■ir mengvoeders -k  granen ^  bloem en meel 
★  kunstmeststoffen ★  ruwvoedeis

Nijverheidsstraat '24 ' Telefoon 2342 - Nijkerk

VERZEND UW GOEDEREN 
PER TRANSPORTBEDRIJF

„DE STO RM VO GEL"
naar Amsterdam en Zaanstreek 
REIGERSWEG 105 - APELDOORN

xx>ooooooooooooooooooo<x
BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF

Ni. DE RAAD &  ZN .
Pickéstraat '64 - Tel. 01719 - 2100 - 1831 
Oude Zeeweg 33 - Tel. 01719-4500 
NOORDWIJK

ooooooooooooooooooooooo

100-125% HYPOTHEEK
Kostel. vrijbl. concurr. offerte 
Geldlening f 5000,- 36 x 171,04 enz. 
Advies en bemiddel, onroerend goed.
Ors. J. A. Uding & Partners
Financ. adv. en vastgoed consuitants.

V. Maerlandlaan 7 - Amersfoort.
03490-16853

Kistenfabriek
Nijkerk

N. DE BOER

. 1
• t -y

BOUWBEDRIJF 
P. HULSBOS Jzn. B.V.

NIEUW VENNEP • Telefoon 02526-2277 

ABBENES - Telefoon 02524-226

KERKEN- EN SCHOLENBOUWERS 
BURGERLIJKE EN UTILITEITSBOUW

STIJGENDE OAAZET!
Dan kwaliteitsvleeswaren en eerste klas 
vahkens- en rundvlees in uw toonbank van:

Stroom berg's
Exportsiachterijen en 
Vleeswarenfabriek'N.V. - Ede

Belt U eens voor offerte of proefbestelling 
Telefoon 08380/19004 (7 lijnen)

XaanseM ^:>^de/i

/f t a a s f y w t
%/wjNKELCALfnU HBnCHÖJBN  

TEL. ISS6S ’ APELDOORN

RIJDAM NV TECHNISCH BUREAU 
ALPHEN AAN DEN RJJN

metaalspuiten
machinebouw

alphen aa.n den rijn staalkonstrukties
07120-91543
043-21248 kranenbouw
maastricht roerwerken
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DE STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Stelt zich tot doel: het vergroten van de kennis omtrent cfe nrichting van de Nederlandse samenleving en het Nederlands staatsbestel en 
het daardoor bevorderen van de democratische gezindheid (art. 2 van de Statuten).

Meer dan ooit heeft de burger kennis en inzicht nodig. Kennis van de organen die het overheidsbeleid vormen of uitvoeren. Inzicht in de cen
trale doelen en middelen van het overheidsbeleid.

Inzicht vooral in de mogelijkheden die er voor burgers zijn om van hun rechten een zo doeltreffend mogelijk gebruik te makeri.

Wanneer u uw kennis en inzicht wilt verdiepen, dan kunt u dit door in te schrijven op één of 
meer van de cursussen die de Stichting'Burgerschapskunde u kan bieden.

A. REGEREN - REAGEREN
een a lg e m e n e  cu rsu s  b u r g e rs c h a p s k u n d e

1 DOCENTEN
Onder leiding van prof. dr. S .  Kuiper Hzn., 
socioloog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 
werd een geheel herziene cursus burgerschapskunde 
samengesteld door de volgende docenten:

drs. J. Beishuizen, economisch redacteur van het 
Parool
prof. mr. H . Bianchi, hoogleraar in de 
criminologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 
mr. C. A. Bos, lid tweede kamer der 
Staten Generaal, buitengewoon lector aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam 
prof. mr. P. J. Boukema, hoogleraar in de 
rechtswetenschappen aan da Vrije Universiteit te 
Amsterdam
drs. L. P. J. de Bruyn, wetenschappelijk medewerker
aan het Instituut voor Politicologie van de
Katholieke Universiteit te Nijmegen
dr. J. van den Doel, lid Tweede Kamer der Staten
Generaal
C . Egas, lid Tweede Kamer der Staten Generaal
J. Elfferich, onderwijsredacteur van de 
Haagsche Courant
prof. dr. G . Goudzwaard, hoogleraar in de economie 
en de economische politiek aan de sociale 
faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam 
drs. G . J. Heijne den Bak, wetenschappelijk 
medewerker van de Wiardi Beekman Stichting 
prof. mr. P. J. A. ter Hoeven, hoogleraar in de 
sociologie aan de juridische faculteit van de 
Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam 
en buitengewoon hoogleraar aan de Vrije 
Universiteit te Brussel
mr. P. J. A. Idenburg, wetenschappelijk medewerker
voor internationale betrekkingen aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam
drs. J. Th. Jansen van Galen, redacteur van het
H.P.-magazine
G . H. J. M. Jansen, hoofd Algemene Zaken van het
Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
directie Sociale Verzekering
drs. G . W . Noomen, wetenschappelijk medewerker
voor massacommunicatiemedia aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam
prof. mr. C . H. F. Polak, lid eerste kamer der
Staten Generaal
dr. J. van Putten, lector politicologie aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam 
drs. A. B. Ringeling, wetenschappelijk medewerker 
voor staatsrecht aan de Katholieke Universiteit 
te Nijmegen
drs. G . Ringnaida, permanent gedelegeerde bij de 
Verenigde Naties te New-York.

2 INHOUD

In de totaal 40 lessen worden o.o. de volgende 
onderwerpen behandeld:

De burger en de overheid;
Democratisering;
Politieke stromingen;
Koningin, ministers, staatssecretarissen, 
kabinetsformatie;
Ambtenaren;
Parlement;
Adviserende colleges;
Pressiegroepen;
Communicatiemedia;
Kiesrecht, kiesstelsel, gedrag van kiezers;
Politieke partijen;
Provincie, gemeente, nieuwe bestuursvormen; 
Rechtspraak;
Sociaal-economisch en financieel overheidsbeleid; 
Sociaal beleid;
Inkomensbeleid;
Onderwijs en cultuur;
Welzijnsbeleid;

Milieubeleid;
Ruimtelijke ordening;
Woningbouw;
Buitenlands beleid;
Europese integratie, NAVO, Verenigde Naties; 
Ontwikkelingshulp en ontwapening.

Tevens ontvangt de cursist een politiek overzicht 
van het afgelopen parlementaire jaar en een 
exemplaar van de GRONDWET, het koninkrijks- 
statuut, de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens en het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens.

3 KOSTEN
De totale kosten bedragen f  25,— , hetgeen 
mogelijk is door de steun van de minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, die 
de Stichting Burgerschapskunde voor haar 
activiteiten krijgt.

B. DE GEMEENTERAAD
Speciaal voor gemeenteraadsleden maar ook voor 
een ieder die als geïnteresseerde kennis wil nemen 
van de gemeenteproblematiek en. de mogelijkheden 
die er zijn om invloed uit te oefenen op het beleid 
heeft de Stichting Burgerschapskunde de cursus 
De Gemeenteraad samengesteld.

1 REDACTIE EN DOCENTEN

Voorzitter:
prof. dr. G . Kuiper Hzn., hoogleraar sociologie 

leden:
drs. J. P. A . Gruijters, lid Provinciale Staten van 
Noord-Holland
drs. F. K. Langemeijer, burgemeester van Warmond 
drs. G . J. Heijne den Bak, wetenschappelijk 
medewerker dr. W iardi Beckmanstichting 
T. Koorevaar, gemeentesecretaris van Amstelveen 
drs. A . Pais, gemeenteraadslid van Amsterdam 
mr. H . E. Phaff, directeur Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten
mr. J. A . Post, gemeenteraadslid van Purmerend 
drs. H. van Ruller, wetenschappelijk medewerker 
aan de Vrije Universiteit

Als docent werken verder nog mee:
mr. Th. Elsenburg, Geleen
F. Niemeyer, Breda
H . W . G . Ophey, Bakel
mr. J. J. R. Schmal, Amstelveen
J. V . Toledo, Amsterdam
A . Venverloo, Arnhem
mr. H . Versloot, Oostvoorne
prof. mr. J. Wessel, Leiden
drs. W . F. G . Wiese, Hoorr:

2 INHOUD

In de totaal 23 lessen wordt o.a. behandeld:
Rol van het gemeenteraadslid;
Gemeenteambtenaren;
Gemeentefinanciën;
Ruimtelijke ordening;
Inspraak;
Functionele raden en wijkraden;
Subsidies;
Onderwijs, sport, jeugd;
Cultuur en recreatie;
Volksgezondheid, sociale zorg;
Bijstandswet;
Samenwerking en gewestvorming;
Openbare orde;
Verkeer;
Milieuhygiëne:
Economisch beleid.

3 KOSTEN

De totale kosten bedragen f  20,— .

C . POLITIEK BEKEKEN
1 Speciaal voor de jeugd en voor gebruik op 
school is een oriënteringscursus
voor de jeugd verschenen.
Docent is drs. W . Langeveld, o.a. leraar maat
schappijleer en auteur van diverse boeken op dit 
terrein.
In het kader van déze cursus verschijnen 
documentatiemappen en bestaande uit tijdschrift- en 
krante-artlkelen over een afgerond, actueel ondervrerp

In de cursus, bestaande uit 12 lessen, komen
o.a. de volgende onderwerpen ter sprake:

Invloed van de burger op het beleid;
Partijen en partijstelsels:
Gemeente en provincie;
Ruimtelijke ordening:
Recht en rechtspraak;
Economisch beleid:
Internationale bindingen;
Milieuhygiëne.
In de lessen wordt vooral aandacht besteed aan 
de gevolgen van het politiek handelen voor de 
dagelijkse gang van zaken en de mogelijkheden 
die er zijn om direct invloed uit te oefenen.

2 KOSTEN
De kosten bedragen slechts f 9,50, inclusief de 
documentatiemappen.

D. WERELD OP HANDEN
1 In samenwerking met de NOVIB, Nederlandse 
Organisatie voor Ontwikkelings-samenwerking, 
geeft de Stichting Burgerschapskunde een eenvoudige 
cursus over ontwikkelingssamenwerking, bestaande
uit 10 schriftelijke lessen en aanvullende 
documentatie.
Auteur is drs. W . Langeveld, de vormgeving is van
J. Venema, grafisch ontwerper.
Na afloop van de cursus ontvangt de deelnemer 
ter afronding van de studie een werkopdracht over 
enkele in de cursus behandelde onderwerpen.
In de cursus komen de volgende onderwerpen ter 
sprake:
Zeven vooroordelen tegen ontwikkelingshulp
Zeven maal profiteren
Geen kolonie, toch afhankelijk
Alleen is maar alleen
Samenwerking en hulp
Kanonnen voor boter
Te arm en te vol
De vervuiler betaalt
Ontwikkelingsperiode van de V.N.
Gewoon doorgaan met ademhalen

2 KOSTEN
Het cursusgeld bedraagt f  10,—  Inclusief de 
documentatie.

E. DE ONDERNEMINGSRAAD
De Stichting Burgerschapskunde geeft een 
schriftelijke cursus voor ondernemingsraadleden 
bestaande uit 34 lessen.
H et cursusgeld bedraagt f  35,—
(Bij bestelling van 5 of meer exemplaren f  32,50]'

Voor nadere inlichtingen:

Stichting Burgerschapskunde
Postbus 349, Leiden. Tel. 0 1710-4.68.03. 
giro 150.11.69.
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GRONDPOLITIEK en Rechtszekerheid
door T. Tolman, lid van de Tweede K am er voor de CHU

Ter introductie enkele passages uit Keer
punt 72  (het progressief regeerakkoord) in
zake de grondpolitiek.

—  Sterke uitbreiding van wettelijke moge
lijkheden om de grond in gemeen
schapsbanden te krijgen.

—  Speculatie in onroerend goed (grond, ou
de pandjes) wordt uitgebannen.

—  Waardestijging tengevolge van over- 
heidsaktiviteiten valt toe aan de gemeen
schap.

—  Bij onteigening gebeurt de waardering 
op grondslag van gebruikswaarde.

—  Voorkeurrecht van de overheid op alle 
verkopen van onroerend goed in bestem
mingsplannen, stadsvernieuwing, rekon- 
structie van het platteland, wegenplan
nen en rekreatiegebieden.

Volledigheidshalve lijkt het mij ook goed de 
passage over de grondpolitiek in het werk
document van Van Agt en Albeda te ver
melden.
„Ten aanzien van de grondpolitiek: Specu
latie tegengaan door een voorkooprecht te 
geven aan gemeenten en door bij onteige
ning van grond in beginsel de gebruiks
waarde daarvan te vergoeden. Correctie 
voor onbillijkheden (b.v. vervangingswaar
de).”

In hoeverre er beslissingen in de pre-consti- 
tuerende vergadering zijn genomen en wel
ke deze zijn betreffende de grondpolitiek 
onttrekt zich om ook voor U begrijpelijke 
redenen aan onze waarneming.
Wat gaat er nu gebeuren? Deze vraag wordt 
van veel kanten gesteld. Het ligt voor de 
hand, dat in de regeringsverklaring nadere 
mededelingen zullen volgen. Dan zal blij
ken of inderdaad Keerpunt '12 t.a.v. de 
grondpolitiek volledig zal worden uitge
voerd, of dat er sprake zal zijn van enige 
correcties van de in hoge mate hierbij be
trokken bewindslieden Van Agt en Brou-

PUUR SOCIALISME

Vandaar dat mijn opmerkingen dan ook 
een voorlopig karakter dragen.
Wel is duidelijk —  en daar moeten we goe
de nota van nemen —  dat de paragraaf van 
de linkse drie over de grondpolitiek een 
stukje puur socialisme is. Een vrucht van 
dogmatisch denken, waarbij de gemeen
schap centraal staat en het individu geen rol 
speelt. Zodoende is het ook te verklaren, dat 
dit socialistisch paradepaard ogenschijnlijk 
in galop alle zakelijke argumenten die op 
zijn minst tot nadenken moeten stemmen, 
voorbijgaat!
In onze kring gaan we er terecht van uit, dat 
er recht is op privé-eigendom. Dat dit waar- 
devol is!

OPMERKINGEN

Puntsgewijs een enkele opmerking.
—  Voorkooprecht van gemeenten.
Er kan een zinvolle discussie ontstaan over 
dit punt. Wel dient men zich te beperken 
tot de aangegeven gebieden binnen bestem
mingsplan enz.
—  Speculatie tegengaan?
Zelfs het Landbouwschap keurt een typi
sche grondspeculatie af. Speculatie is een 
belaste term en aan grondspeculatie denkt 
men aan allerlei transacties, waarvan de 
Gemeenschap de dupe wordt. In werkelijk
heid schiet men met een kanon op een mug! 
Mede door de inflatie wordt de prijs van de

T. Tolman

grond steeds hoger. Er is echter in ons land 
beslist geen sprake van een forse stijging 
van de prijs van landbouwgronden, veeleer 
van de prijs van woningen.
Het vervallen van de wet „Vervreemding 
Landbouwgronden” heeft geen excessen 
meegebracht maar wel een gezonde mobili
teit in het grondverkeer bevorderd.
Is men van oordeel dat speculatie wettelijk 
moet worden bestreden, dan zal zich dit niet 
moeten richten op het enge terrein van de 
grondpolitiek.
—  Gebruikswaarde.
Bij dit punt ligt eigenlijk momenteel het 
kernpunt van de discussie. Het is een wat 
moeilijk te definiëren begrip. De waarde
ring bij onteigening zou in de toekomst 
moeten geschieden naar agrarische ge
bruikswaarde. Sinds tientallen jaren krijgt 
de onteigende de werkelijke marktwaarde 
van het object.

De linkse drie willen de agrarische waarde 
hanteren. De werkelijke waarde ontstaat 
door overheidsingrijpen en moet daarom de 
gemeenschap toevallen.
In de praktijk blijkt dat de grondprijzen va
riëren bij aankoop van ƒ  1,50 tot ƒ  4,50 mer
m2.

Dit laatste bedrag in zeer bijzondere geval
len.
De prijs van bouwrijpe grond liet vaak tus
sen ƒ  50,—  en ƒ  lÖO,—  per m’ .
Hieruit blijkt al duidelijk dat de invloed van 
de prijs van de grond op b.v. de huurprijs 
van woningen een centerse negotie is. Het 
effect van de gebruikswaarde wordt sterk 
overtrokken.

Een oppervlaktevermindering van een 
boerderij met 10 è 15% kan juist in verband 
met omvang en gepleegde investering van 
rendabel tot onrendabel vervallen. Daarmee 
is tevens een verklaring gegeven, dat som
mige ondernemers gaarne ƒ  15.000,—  soms 
f  20.000,—  betalen om tot vergroting van 
oppervlakte te komen.
In kringen van tuinbouw enz. is de ge
bruikswaarde nog veel hoger.

Ook in saneringsgebieden in de stad komt 
men bij hantering van gebruikswaarde 
merkwaardige situaties tegen.
Juist omdat de prijs van agrarische grond

maar een gering bestanddeel van de kosten 
van bouwrijpe grond is, komen er veel 
vraagtekens of ingrijpen wel zinvol is.
Het valt niet te betwijfelen dat een nieuwe 
procedure van grondverwerving en onteige
ning in de eerste plaats ernstige afbreuk 
doet aan de rechtszekerheid en eveneens 
bijzondere vertraging zal geven bij grond
verwerving.

SAMENVATTING

■ Wijziging van onteigeningswetgeving 
schept ongemotiveerde rechtsongelijk
heid van het bezit van grond, t.a.v. bezit 
van onroerend goed en andere vermo
gensbestanddelen.

• Er komen gescheiden grondmarkten.
- Gebruikswaarde wekt veel verwarring.
- Geeft veel administratieve beslommerin
gen en veel beroepszaken.

- Is niet in overeenstemming met het 
rechtsgevoel.

Dit alles overwegende rechtvaardigt nu al 
bij het begin van de discussie een uitermate

kritische opstelling. Het kabinet den Uyl 
kan zich wel met belangrijkere zaken bezig
houden.

T. Tolman

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfebriek

Telefoon 05130-22652

Departem entaal

minister Van Veen

„ I s  het eigenlijk niet onverantwoord, dat 
ministers en staatssecretarissen vaak de 
kans niet krijgen gedurende wat langere 
tijd een samenhangend beleid te ontwik
kelen en tot uitvoering te brengen?” . 
Deze vraag is afkomstig van mr. M. D. 
van Wolferen, secretaris-generaal vanhet 
departement van onderwijs en wetenschap
pen. Hij stelde haar tijdens de vorige 
week gehouden bijeenkomst, waarop af
scheid genomen werd van minister mr. 
C. van Veen (CHU) en staatssecretaris 
mr. C. E. Schelfhout (KVP). Beide be
windslieden bekleedden hun ambt bijna 
twee jaar.

Volgens de secretaris-generaal kan het 
niet anders of de onzekerheid over de 
levensduur van een kabinet legt een druk 
op de bewindslieden. Hij wilde daarmee 
evenwel niet beweren dat de wetgeving op 
het ministerie haastwerk is.
Naar de mening van mr. Van Wolferen 
zit er iets tegenstrijdigs in, dat de be
windslieden herhaaldelijk wordt gevraagd 
doelstellingen op langere termijn aan te 
geven, of een teleid op langere termijn 
te presenteren, terwijl uiterst korte 
ambtsperioden, door welke oorzaak ook, 
het niet gemakkelijk maken een zodanig 
beleid te initiëren en te ontwikkelen, 
□e heer Van Wolferen herinnerde ook 
lan andere onderwerpen, die in de af
gelopen tijd een belangrijke rol speel
den, zoals de schrijfwijze van de Neder
landse taal, de positie van de Friese 
taal in het onderwijs, de coördinatie 
van instellingen en activiteiten op het 
gebied van onderzoek, leerplanontwikke
lingen, experiment, overdracht, becelei-

van

Mr. C. van Veen

ding en bijscholing; en verder de nieuwe 
lerarenopleiding, de invoering van het 
vierjarig lager beroepsonderwijs, de 
tweede dag vijftienjarigen, uitbreiding van 
de i»rtiële leerplicht tot de groep van 
zestienjarigen, vernieuwing van het aantal 
experimenten met participatie-onderwijs, 
en de verlaging van de leeriingenschaal 
bij het kleuteronderwijs.

H. L.
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Volgende w eek Tweede-Kamerdebat

Met spanning wordt gewacht 
op regeringsverklaring

Maandagmorgen aanstaande presenteert 
het kabinet-Den Uyl zich aan de Tweede 
Kamer en dat is dan het begin van een 
drie dagen durende confrontatie. Want na 
het uitspreken van de regeringsverklaring 
door de nieuwe minister-president komen 
alle fractie-voorzitters aan het woord. 
Dat wordt weer gevolgd door het antwoord 
van premier Den Uyl en tot slot is er 
nog een tweede ronde. Het gehele debat 
moet woensdagavond vroeg afgelopen zijn. 
Niet alleen omdat op die woensdagavond 
Ajax de Europa-cup moet bevechten op 
Juventus, maar ook om de kamerleden 
gelegenheid te geven nog vóór Hemel
vaartsdag thuis te komen.

Met spanning wordt uitgezien naar het 
kamerdebat. Want er is weinig bekend 
geworden van d e ,plannen van de nieuwe 
regering. Het resultaat van het voor
overleg, dat de kandidaat-ministers pleeg
den een week voor hun beëidiging, welke 
twee weken geleden plaats vond, is eigen
lijk nog steeds het enige werkstuk dat 
van het kabinet-Den Uyl bekend is. Dat 
resultaat was weer gebaseerd op het 
document van de informateurs Van Agt 
en Albeda.

In het christelijk-historisch weekblad 
,,de Nederlander”  van veertien dagen 
geleden ging de geschiedschrijving van 
de kabinetsformatie niet verder dan het 
vermelden van de reacties op het voor
overleg. In het ledencontactblad ,,de Ne
derlander”  van vorige week kon de for
mering van het nieuwe kabinet gemeld 
worden.
Het is goed, om nog melding te maken 
van het eindrapport, dat de formateurs 
mr. J.-A. Burger en dr. M. Ruppert aan 
koningin Juliana uitbrachten. Zij schreven 
in dat rapport, dat het uitgangspunt van 
hun werkzaamheden werd gevormd door de 
stellige verwachting van de informateurs 
mr. A. A. M. van Agt en prof. dr. W. 
Albeda, dat een kabinet dat geacht kan 
worden in voldoende mate steun in de 
volksvertegenwoordiging te zullen onder
vinden, zou kunnen worden gevormd.

EINDRAPPORT

Het eindrapport vervolgde:

Deze verwachting van de beide informa
teurs steunde op de reactieSj die zij had
den ontvangen van de voorzitters van de 
Tweede Kamerfracties van de PvdA, de 
KVP, de ARP, de PPR, de CHU en D’66 
op het door hen ontworpen werkdocument, 
alsmede op hetgeen zij hadden bevonden 
bij het verrichten van peilingen naar de 
mogelijkheden tot het regelen van de 
personele problematiek, die bij de kabi- 
nersformatie zou kunnen rijzen.
Op 24 april j.1. ontving dr. Ruppert even
wel een brief van de voorzitter van de 
Tweede-Kamerfractie van de CHU, waarin 
gepleit werd voor een zetelverdeling, 
,,die meer recht doet aan de getalsver
houdingen in de Tweede Kamer, mede 
gelet op een bevredigende oplossing van 
onze zwaarwegende bezwaren met betrek
king tot dit werkdocument. ’ ’
In overeenstemming met het gevoelen, 
van zijn mede-formateur heeft dr. Ruppert 
op 25 april j.I. aan de voorzitter van de 
Tweede-Kamerfractie van de CHU ver
zocht te willen mededelen ,,of u er al dan 
niet mede instemt dat één uwer geest
verwanten in het hierboven aangegeven 
kader deelneemt aan een pré-constitue- 
rend beraad over een door de heer Burger 
en mij te vormen kabinet.”
Ten antwoord op dit verzoek heeft de 
CHU-fractievoorzitter opgemerkt, dat hij 
niet de overtuiging heeft kunnen verkrij
gen, ,,dat de zwaarwegende bezwaren, 
die onzerzijds bestaan tegen een aantal 
punten in het werkdocument, zeker in de 
10 - 6 verhouding, op aanvaardbare wijze 
tot een oplossing gebracht zullen kunnen 
worden” , en dat hij derhalve helaas moest 
mededelen er niet mede in te stemmen, 
dat een zijner geestverwanten aan het 
pré-constituerende beraad deelneemt.

Van 24 april tot en met 2 mei j.1. hebben 
wij afzonderlijke besprekingen gevoerd 
met mogelijke deelnemers aan een pré- 
constituerend beraad, zoals bedoeld in 
het werkdocument van de informateurs. 
Voorts hebben wij dé plaatsvervangende 
gevolmachtigde minister van Suriname

en de gevolmachtigde minister van de 
Nederlandse Antillen ontvangen, teneinde 
hun oordeel te vernemen over de keuze 
van de minister, die belast wordt met de 
coördinatie van aangelegenheden Suriname 
en de Nederlandse Antillen betreffende 
en van de zorg voor de aan Suriname en 
de Nederlandse Antillen te verlenen hulp 
en bijstand.
Op 3 mei j.1. vond het pré-cona|tóuerende 
beraad onder leiding van Burger 
plaats, in welke bijeenkomst 'liet werk
document van de informateurs is bespro
ken.
Van allen, die door formateurs waren 
uitgenodigd tot deelneming aan de pré- 
constituerende vergadering, hebben wij 
bericht ontvangen dat de voorzitter van 
de Tweede Kamerfractie hunner partij 
hun de toetreding tot het voorgenomen 
kabinet niet ontraadt.”

Tot zover het eindrapport, waarin ver
volgens de aangezochte ministers en 
staatssecretarissen genoemd werden.

ONBEKENDHEID

De spanning, die in deze dagen vooraf
gaat aan de maandag aanstaande af te 
leggen regeringsverklaring, wordt ver
oorzaakt door de onbekendheid met de 
concrete plannen van het nieuwe kabinet. 
Maar toch is er in de afgelopen weken 
al gesproken over die plannen, zowel 
door politici als door woordvoerders van 
organisaties.
VVD-fractievoorzitter H. Wiegel zei op 
een te Maastricht gehouden vergadering, 
dat velen in Nederland de dupe zullen 
worden van program en beleid van het 
nieuwe kabinet. ,,Zelfstandigen, midden- 
groeperingen en zwakkeren in de samen
leving worden de sluitpost van de rekening 
van dit kabinet,”  aldus de heer Wiegel. 
Hij deelde mee zich zakelijk en eerlijk, 
maar wel hard tegenover het kabinet- 
Den Uyl te zullen opstellen.
Met name had de liberale fractievoorzit
ter kritiek op het te voeren sociaal- 
etonomisch en financiële beleid.

VOORKEUR

KVP-fractievoorzitter mr. F. H; J. J. 
Andriessen zei op te Den Haag gehouden 
vergadering dat het kabinet-Den Uyl het 
einde betekent van de onredelijke uitwas- 
sen van de polarisatie. ,,Of het kabinet 
zal zich zelf weg-polariseren” . Volgens 
mr. Andriessen zal het kahMi t̂ vallen 
als het de weg van polarisaj®  opgaat. 
De KVP had, aldus de fractieyöorzitter, 
voorkeur voor een links kabinet, omdat 
een kabinet met confessionelen en so
cialisten een aantal grote maatschappe
lijke vragen tot een oplossing kan bren
gen. Genoemd werden staatkundige her
vormingen, inflatiebestrijding, een wet
telijk kader voor het welzijnsbeleid, staat
kundige hervormingen in de richting van 
een gematigd districtenstelsel.
Daarbij komt, zo zei mr. Andriessen, 
dat in een kabinet met socialisten de 
inflatiebestrijding betere kansen heeft. 
,,Inflatiebestrijding moet plaatsvinden met 
medewerking van de vakbeweging en dan 
is het beter om in een kabinet met socia
listen te zitten.”
Ook het welzijnsbeleid was voor de KVP 
een belangrijke reden geweest om te 
kiezen voor samenwerking met de pro- 
gressieven. ,,Nodig is de planning, de 
programmering en de financiering van het 
welzijnsbeleid wettelijk te regelen. Hier
toe biedt een combinatie met progressie- 
ven grotere mogelijkheden dan samen
werking met de VVD” .

MINST GELUKKIG

De voorzitter van het Nederlands Katho
liek Ondernemersverbond, de heer W. 
Perquin heeft op een bijeenkomst te 
Hengelo gezegd vanuit een oogpunt van 
politieke stabiliteit het nieuwe kabinet 
wel bijna de minst-gelukkige oplossing 
te vinden. Het kabinet heeft volgens hem 
een tweeslachtig karakter. ,,De ene helft 
probeert zichzelf en anderen ervan te 
overtuigen dat het een parlementair kabi
net is dat steunt op het program van de 
linkse drie partijen. De andere helft ver
zekert bij hoog en laag dat een een extra
parlementair kabinet is, met een program 
waarvoor de kamerfracties geen verant
woordelijkheid dragen” .

PLAN VAKCENTRALES

De drie vakcentrales hebben vorige week 
hun ontwerp-urgentieprogram voor het 
regeringsbeleid-1974 gepubliceerd. Dit 
ontwerp moet in de komende maanden 
intern besproken worden, zodat het eind 
augustus, ruim voor de indiening van de 
miljoenennota-1974, definitief kan wor
den vastgesteld.
Volgens NVV, NKV en CNV zal het ar
beidsvoorwaardenbeleid volgend jaar ge
plaatst moeten worden in het kader van 
een rechtvaardiger inkomensverdeling
- zowel binnen de economische actieve 
bevolking als tussen de economisch ac
tieve en economisch niet-actieve bevol
kingsgroepen -, een rechtvaardiger ver
deling van de economische zeggenschap, 
het verwezenlijken van een gewenst niveau 
van collectieve voorzieningen en sociale 
verzekeringen en een terugdringen van de 
werkloosheid.
Uit het ontwerp-urgentieprogram blijkt, 
dat de drie vakcentrales menen dat vol
gend jaar geen inflatie-correctie mag 
worden teruggegeven. Het bedrag dat ge
moeid is met het niet doorgaan van die 
correctie dient voor de helft te worden 
besteed aan verhoging van de belasting
vrije voet en het terugdraaien van de 
nadelen die volgens de vakcentrales voor 
bepaalde groepen zijn ontstaan bij de 
invoering van het schijventarief voor de 
loon- en inkomstenbelasting. De andere 
helft moet worden besteed aan collectieve 
voorzieningen.
Voorts mogen in het volgend jaar de btw- 
tarieven niet worden verhoogd. In de ver
mogensbelasting moet een progressief 
tarief worden ingevoerd, aldus het ont
werp-urgentieprogram.
Andere wensen van NVV, NKV en CNV 
zijn ondermeer:

- verhoging van de ontwikkelingshulp,
- aanvaardbare klassegrootte,
- integratie kleuter- en basisonderwijs,
- partiële leerplicht van twee dagen voor 

15-jarigen,
- herziening wet op het collegegeld,
- uitbreiding van de wettelijke plicht tot 

het verschaffen van financiële informa
tie aan de ondernemingsraad,

- wijziging van het systeem van de huur- 
harmonisatie,

- een gewijzigd huur- en subsidiebeleid,
- uitbreiding van de individuele huur

subsidieregeling,
- terugdringen van de werkloosheid tot 

beduidend minder dan 100.000,
- wettelijke bevoegdheid van de overheid 

in te grijpen in de prijsvorming van 
afzonderlijke goederen en diensten,

- grotere prioriteit voor het welzijns
beleid.

- wettelijke regeling van werk- en rust
tijden voor militairen.

NIET ERG GELUKKIG

Het Nederlands Christelijk Werkgevers
verbond liet in een reactie op het ontwerp- 
program van de vakcentrales blijken er 
niet erg gelukkig mee te zijn. ,,De eisen 
zijn gericht op de eigen leden en op de 
regering. Het overleg tussen werknemers 
en werkgevers heeft een wankele basis 
als de inhoud daarvan grotendeels afhan
kelijk wordt gesteld van het overleg tus
sen werknemers en regering. Er liggen 
bij voorbaat reeds vele voetangels en 
klemmen in het overleg tussen de cen
trales omdat alle geschilpunten, die in 
recente onderhandelingen aan de orde 
kwamen, opnieuw worden opgerakeld en 
aangescherpt” .
Ook het Verbond van Nederlandse onder
nemingen reageerde kritisch. ,,Als het 
centraal overleg tussen werkgevers en 
werknemers afhankelijk wordt gesteld van 
de vervulling van de eisen die de vak
beweging aan de regering heeft gesteld, 
zou dat wel eens een te zware hypotheek 
op dit overleg kunnen leggen” .

MééR VERLANGENS

De stichting ,,Konsumenten Kontakt” , 
waarin de drie vakcentrales deelnemen, 
heeft de regeringhaarvisieprogram voor
gelegd. ,,De overheid heeft belangrijke 
taken voor wat betreft de bescherming 
en de belangenbehartiging van de consu
ment. Het regeringsbeleid moet gericht 
zijn op de verwezenlijking van de fun
damentele rechten van de consument: het 
recht op veiligheid, informatie, keuze en 
inspraak” , aldus het visieprogram.
Nog enkele naar voren gebrachte wensen 
in de laatste weken:

- van de voorzitter van de vereniging van 
openbaar onderwijs: maak een plan 
om onderwijzers en kleuterleidsters 
die werkloos dreigen te worden in te 
zetten om de kansen van arbeiderskin
deren te verbeteren,

- van de voorzitters van de KVP-kringen 
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en 
Utrecht: zeer hoge prioriteit aan leef
baarheid grote steden, renovatie, recon
structie en krotopruiming, bezien van 
bevordering openbaar vervoer grote 
steden vanuit de kernen en niet vanuit 
de periferie, aanpak van grondpolitiek 
met behulp van forensenbelasting of 
subkernbelasting en speciale aandacht 
voor het onderwijs.

H. Lokkerbol.

Mn Biesheuvel 
uit de politiek
Mr. Biesheuvel wil de politiek verlaten. 
Hiermee lijkt een eind gekomen aan een 
opvallende politieke carrière. We schrij
ven bewust: ,,lijkt” . Het is meer voorge
komen dat een ex-minister of -Kamerlid 
tegen alle verwachting in een comeback 
maakte. Op dit moment moeten we echter 
aannemen dat Biesheuvel een streep zet 
onder zijn politieke loopbaan.

Wat is nu het meest opvallende aan Bies
heuvels carrière?
Twee punten springen naar voren. 
Biesheuvel heeft als leider van de vierde 
partij in ons land kans gezien het hoogst 
bereikbare politieke ambt - het premier
schap - uit te oefenen. Maar tevens moet 
worden vastgesteld dat hij zijn partij ver
moedelijk nooit volledig achter zich heeft 
gehad. Dit heeft uiteindelijk mede tot zijn 
val geleid.

Biesheuvel is na een wedijver van enige

jaren aan de top van zijn partij en aan de 
top van een kabinet gekomen. Toen hij daar 
was aangeland is hetverzetinde ARP ech
ter toegenomen. Het gevolg is geweest dat 
de val van zijn kabinet tevens Biesheuvels 
val in de ARP heeft meegebracht.

AANLOOP

Biesheuvel werd in 1956 Tweede Kamer
lid. Toen Bruins Slot zich in 1963 terug
trok werd hij met Smallenbroek en Rool- 
vink lijsttrekker. Na de verkiezingen zou 
het fraktieleiderschap echter niet naar een 
van hen gaan maar naar een outsider Van 
Eysden. Nog tijdens de formatie moest Van 
Eysden zich echter wegens ziekte terug
trekken. Hij overleed een jaar later.

Biesheuvel werd in 1963 minister van land
bouw. Smallenbroek ging de AR-fraktie 
leiden. Bij de formatie van het kabinet- 
Cals werd Smallenbroek minister van
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binnenlandse zaken. Roolvink werd frak- 
tievoorzitter.
De verkiezingen van 1967 brachten een 
nieuwe situatie. Smallenbroek trok zich 
na een geruchtmakende aanrijding terug 
uit de politiek. Roolvink en Biesheuvel 
werden de belangrijkste kandidaten voor 
het lijsttrekkerschap. Biesheuvel werd 
de eerste kandidaat op alle lijsten. In 
zijn campagne werd hij echter overscha- 
duwd door AR-premier Zijlstra. De twee 
zetels winst voor de ARP werden voor
namelijk aan het „Z ijlstra-effect”  toege
schreven.

MISLUKT FORMATEUR
BEHENDIG FRAKTIELEIDER

In 1967 moest Biesheuvel opnieuw op 
twee fronten strijd voeren. Eerst tijdens 
de kabinetsformatie. Na een informatie 
door Zijlstra werd hij formateur. Hier 
moest hij echter opgeven. Het confessio- 
neel-liberale kabinet-De Jong werd ge
formeerd. Biesheuvel werd geen minister.

In zijn partij kreeg Biesheuvel, reeds 
tijdens de formatie, te maken met een 
groep ,,spijtstemmers” , de latere AR- 
radicalen. Zij werden gesteund door de 
toen optredende partijvoorzitter Berghuis.

De Radicalen waren teleurgesteld in Bies
heuvels houding toen men zag dat hij een 
kabinet met de VVD nastreefde. Men vond 
dit in tegenspraak met zijn verkiezings
campagne, die in het teken had gestaan 
van de ,,radicaliteit van het Evangelie” . 
Ook werd veelal gezegd dat Biesheuvel 
als minister tijdens d e ,,nacht van Schmel- 
zer”  met succes, bij fraktievoorzitter 
Roolvink had aangedrongen zijn handteke
ning onder deze motie, die leidde tot de 
val van het kabinet-Cals, in te trekken.

Behendig manoeuvrerend trachtte Bies
heuvel tussen 1967 en 1971 zijn partij bij 
elkaar te houden. Hij werd als AR-fraktie- 
leider de meest op de voorgrond tredende 
politicus. Tevens toont de ARP zich van 
de vier regeringsgezinde frakties het 
meest kritisch tegenover het kabinet- 
De Jong. Befaamd werden Biesheuvels 
,,schoten voor de boeg” . In 1969 moest 
minister Witteveen bij de behandeling 
van het dekkingsplan, het onaanvaardbaar 
over een anti-revolutionaire motie uit
spreken.

Leek aanvankelijk de relatie met de,,radi
calen”  enigszins hersteld; spoedig zou 
deze groep Biesheuvel opnieuw wantrou
wend volgen. Een gesprek met de PPR 
werd spoedig afgebroken. De Radicalen 
worden uiterst gereserveerd als Biesheu
vel samen met Schmelzer en Mellema het 
startsein geeft voor de christen-demo- 
cratische samenwerking, tijdens een ver
kiezingsbijeenkomst in Drachten.

Ook hier moet Biesheuvel al zijn krach
ten inzetten om de ARP ,,door de bocht”  
te krijgen. De ARP volgt de christen
democratische samenwerking kritisch en 
gereserveerd. Het gesprek in de ,,groep 
van 18”  wordt door de ARP in 1969 voor 
een half jaar opgeschort. Uiteindelijk zal 
een deel van de radicalen - onder wie Bas 
de Gaay Fortman - de ARP verlaten.

TOPJAAR 1971

Bij de verkiezingen van 1971 wordt Bies
heuvel opnieuw lijsttrekker. Dit maal heeft 
hij geen mede-lijsttrekkers of een AR- 
preraier naast zich. Hij werkt nu op eigen 
kracht; behoedzaam en bekwaam. In zijn 
campagne richt hij zich vooral op de AR- 
achterban. Landelijk treedt hij niet spec
taculair op de voorgrond.

De verkiezingen brengen verlies voor 
KVP, CHU en VVD. De ARP ziet haar 
twee zetels van het,,Zijlstra-effect”  ver
loren gaan maar komt er relatief het 
beste af. KVP-lijsttrekker Veringa wordt 
reeds tijdens de campagne door ziekte 
gekweld. Hij kan zich tijdens de formatie 
niet optimaal inzetten en moet afzien van 
het door velen hem toegedachte premier
schap.

Zo krijgt de ervaren politicus Biesheuvel 
een onverwachte kans. Na de informatie- 
arbeid van Steenkamp wordt Biesheuvel 
premier van- een vijfpartijen-kabinet. In 
dit kabinet worden twee ministers van de 
succes volle nieuwe partij DS ’70 opge
nomen.

Biesheuvel heeft hiermee de top bereikt. 
Maar - achteraf gezien - wordt dit te
vens voor hem het begin van het einde.

BIESHEUVEL EN COLIJN

Als premier is Biesheuvel vaak met zijn 
bekende anti-revolutionaire voorganger 
Colijn vergeleken. Overeenkomsten zijn 
er zeker.
Beide politici kwamen aan de top door
dat een grote partij van het premier
schap moest afzien. Ten tijde van Colijn 
de R.K. Staatspartij; bij Biesheuvel de 
KVP.

mr. Biesheuvel

Beide politici zagen hun carrière eindi
gen door een breuk in het door hen ge
leide kabinet. Beide politici hebben toen 
geprobeerd een enorme krachtproef te 
nemen.

Colijn formeerde een kabinet, dat op een 
minderheid in de Kamer berustte. Dit 
kabinet werd onmiddellijk door aanneming 
van de motie-Deckers ten val gebracht. 
In dit kabinet-Colijn waren geen mi
nisters uit de R.K.-Staatspartij opgeno
men.

Ook Biesheuvel heeft na een breuk binnen 
zijn kabinet een krachtproef willen nemen. 
De conflictstof binnen het kabinet lag 
echter niet alleen bij de DS’70 ministers 
Drees en De Brauw. Ook minister Boers- 
ma heeft hierbij een belangrijke rol ge
speeld; volgens persberichten wellicht 
ook de defensieproblematiek, waar de 
liberale minister De Koster primair ver
antwoordelijk voor was.

Biesheuvels keuze is vermoedelijk geval
len op het overbodig maken van DS’70 
als kabinetspartner. Dit moest gebeuren 
door nieuwe verkiezingen, waarbij het 
oude vier-partijen kabinet versterkt zou 
terugkeren.

Hiervoor zijn enkele aanwijzingen. Ener
zijds de vrij uitvoerige Troonrede, die 
het kabinet-Biesheuvel als overgangs- 
kabinet aan de Kamer aanbood. Anderzijds 
Biesheuvels optreden in de verkiezings
campagne. Hij speelde hier duidelijk op 
herstel van het vier-partijenkabinet.

AFTOCHT

Dit hoog spel is mislukt. Weliswaar be
haalde de ARP, onder Biesheuvels leiding, 
een restzetel winst maar KVP en CHU 
verloren fors. Terwijl ondanks de grote 
winst van de VVD de vijf-partijen-coaii- 
tie slechtst', over 76 zetels beschikte. 
Herstel v M  het vier-partijenkabinet was 
praktisch uitgesloten.

Een tweede belangrijk nadeel voor Bies
heuvel was het verlies van manoeuvreer
baarheid bij deze verkiezingen. Hij werd 
niet langer meer gezien als behendig 
politicus die er naar streefde een sleutel
positie in te nemen maar gold nu definitief 
als politicus die met de VVD wenste te 
regeren.

Tussen 1967 en 1970 heeft Den Uyl diverse 
malen geprobeerd via de ,,radicalen”  
de ARP los te weken uit de christen
democratische samenwerking en naar het 
,,progressieve”  kamp over te brengen. 
Na 1971 gold Biesheuvel echter als de 
tegenvoeter van Den Uyl; de peronificatie 
van alles wat anti links was. Switchen was 
voor hem onmogelijk geworden. Ook in dit 
opzicht lijkt zijn positie op die van Colijn 
na 1937.
Hier komt bij dat men in KVP-kring b ij
zonder ontstemd was over de leiding, die 
Biesheuvel aan het kabinet gaf. Voorts 
had men kritiek op de wijze waarop de 
ARP de christen-democratische samen
werking in negatieve zin, volgens de 
KVP domineerde. KVP-voorzitter De 
Zeeuw pleitte voor herstel van de relatie 
met de PvdA en een meer open grondslag 
voor de christen-democratische samen
werking.
Na de mislukte krachtproef met de ver
vroegde verkiezingen was de positie van 
Biesheuvel reeds vrijwel uitzichtloos ge
worden.
Essentieel lijkt echter vooral dat Bies
heuvel zijn greep op de ARP-top verloor. 
Ondanks zijn persoonlijk succes in de 
verkiezingen stond de partijtop niet 
meer achter hem. Reeds tijdens de ver
kiezingscampagne werd in dit opzicht 
vooral minister Boersma door de pers 
gevolgd. Tijdens de formatie schaarden 
Aantjes en partijvoorzitter Veerman zich 
in het ,,anti-Biesheuvel-kamp” .
En in dit opzicht wijkt Biesheuvels positie 
duidelijk van Colijn af. Toen Gerbrandy 
in 1939 ,,^ er liep ”  naar het kabinet-De 
Geer kree^ hij vrijwel de hele ARP 
tegenover zich. Biesheuvel ziet zich ech
ter geplaatst tegenover een verdeelde 
partij; terwijl de top hem heeft losgelaten.

Men kan zich zelfs afvragen of Biesheuvel 
in de jaren 1967 - 1971 ooit wel de hele 
ARP achter zich heeft gehad. Door be
hendig manoeuvreren heeft hij een be
langrijke rol kunnen spelen. Maar toen 
zijn manoeuvreerruimte ophield kwam 
snel het einde.
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weekblad
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Het resultaat is bedroevend. Bij de val 
van Biesheuvel blijft de ARP verdeeld 
achter. Den Uyl heeft het Catshuis bereikt 
en de christen-democratische samenwer
king heeft een ernstige terugslag onder
vonden.
De tijd zal moeten leren of thans Bies
heuvels carrière in de politiek definitief 
ten einde is. Hij heeft ongetwijfeld fouten 
gemaakt. Maar Biesheuvel had een betere 
afsluiting van zijnpolitieke loopbaan zeker 
verdiend; en bovenal iets meer steun van 
de partij, die hij een aantal jaren met 
grote inzet heeft geleid.

Spectator

Jaarvergadering  
CHU uitgesteld

De algemene vergadering -1973 van de 
CHU is uitgesteld! Zij was oor
spronkelijk vastgesteld op zaterdag 19 
mei aanstaande, maar de lange duur van 
de kabinetsformatie heeft gemaakt dat 
het Uniebestuur besloot de jaarverga
dering op een later tijdstip te houden, 
zaterdag 23 juni.

De datum van 19 mei was oor
spronkelijk gekozen in de verwachting, 
dat het nieuwe kabinet op deze dag ge
formeerd zou zijn en de algemene be
schouwingen van de Tweede Kamer over 
het regeringsprogramma gehouden zou
den zijn.
Deze verwachting is te optimistisch ge
bleken. Het Uniebestuur acht het juister 
om de voorzitter van de christelijk-- 
historische Tweede-Kamerfractie, drs.
A.D.W. Tilanus een politieke toelichting 
ten behoeve van de Unieleden te laten 
geven, nadat hij bij het algemene po
litieke kamerdebat over regeringsver
klaring en regeringsprogram het woord 
heeft gevoerd.
De reden van het uitstel is niet, dat de 
CHU geen geestverwanten aan het kabi
net heeft geleverd.

J.L. Janssen van Raay, 
secretaris CHU.

Bekende figuren uit de
internationale politiek

Uitgeverij Interland te Aalten heeft in 
haar bekende Profielen Serie onlangs 
drie nieuwe boeken het licht doen zien 
over bekende figuren uit de internatio
nale politiek. Eerder in deze reeks ver
schenen reeds uitgebreide biografieën van 
Mao-Tse Toeng, Robert Kennedy, Walter 
Ulbricht en Richard Nixon. Reeds bij 
deze boeken bleek dat de serie goede 
greep is geweest. De auteurs weten na
melijk in hun werken een voortreffelijk 
evenwicht te bewaren tussen de karakter
beschrijving en analyse van de politieke 
situatie waarin de besproken figuren moe
ten (of moesten) optreden. Deze zelfde 
formule wordt in de drie nieuwe boeken 
over Franco, De Gaulle en Willy Brandt 
voortgezet.
De carrière van Generalissimo Franco 
wordt beschreven door de Zweedse jour
nalist Sven O. Anderson, die de Spaanse 
dictator is gevolgd van zijn geboorte
plaats, via zijn bloedige rol in de Spaanse 
burgeroorlog tot op de dag van vandaag, 
waarop de «nan naarstig zoekt naar een 
opvolger die|Zijn regime kan continueren. 
Franco kom™ in het boek van Andersson 
naar voren als een volstrekt gevoelsarme 
carrièremaker, die het bloed aan zijn 
handen niet wil zien. Een man die gena
deloos zijn weg naar de top gezocht en ge
vonden heeft, zonder zich ook maar een 
moment te bekommeren om de minimum- 
standaarden van de rechtsstaat. Dit klopt 
met het beeld dat wij van hem hebben, 
maar het fascinerende van dit boek is dat 
nog eens allemaal' op een rijtje wordt 
gezet tegen de achtergrond van de Spaan
se toestanden van weleer en van het he
den. Twee Duitse journalisten Bolesch en 
Leicht belichten de figuur van de Duitse

Bondskanselier Willy Brandt. Zijn jeugd, 
zijn tijd gedurende de nazi’ s en zijn 
grote weg weg via Berlijn naar de in
ternationale politiek worden in dit boek 
op voortreffelijke wijze beschreven.
Juist omdat het hier gaat om een actief 
staatsman is het een goede gedachte 
geweest om aan het boek nog een aan
tal integrale redevoeringen van de bonds
kanselier toe te voegen alsmede de tekst 
van de zeer actuale verdragen tussen 
West-Duitsland en Polen en de Sowjet- 
Unie.
De publicist Leif Backlund, tenslotte, 
gaat nog eens na wat de vermaarde 
Charles De Gaulle er toe gedreven heeft 
als staatsman te doen wat hij heeft ge
daan. De grote man komt ook uit dit 
werk naar voren als een fascinerende 
persoonlijkheid, die trouw aan zijn eigen 
opvattingen de moeilijkheden niet uit de 
weg ging maar onophoudelijk vocht voor 
,,zijn”  Europese ideaal en de rol die h ij- 
daarbij aan Frankrijk toedacht. Een on- 
verzettelijk man, een lastige man, dat 
zondermeer, maar toch een figuur aan 
wiens integriteit niet viel te twijfelen. 
Voor wie zich interesseert voor inter
nationale politiek zijn deze boeken een 
,,must” . Ze zijn niet zwaarlijvig, niet 
omslachtig, maar integendeel, vlot ge
schreven met als basis een nauwkeurige 
historische informatie. Met alle interes
sante details die worden vermeld, ver
liezen de auteurs de grote lijn geen ogen
blik uit het oog. Het is deze combinatie 
van vakmanschap die de Profielen Serie 
2 0  interessant maken. Met belangstelling 
'Jen wij uit naar de volgende delen.

d. B.
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Bloedbad der Indianen
boekbespreking door prof. dr. J. W. 
van Hulst, lid van de Eerste Kamer 
voor de CHU.

Dezer dagen is in ons land geïntroduceerd 
het boek ,,Bloedbad der Indianen”  van de 
Franse schrijver Lucien Bodard. De 
Franse titel luidt, .Massacre des Indiens’ ’ . 
De boekhandel in Frankrijk leverde 87.000 
exemplaren aan de kopers.

De auteur/verslaggever Lucien Bodard 
is naar Brazilië gegaan om een onderzoek 
in te stellen naar (wat werd genoemd) 
het bloedbad der Indianen.
Hij rapporteert daarover in een ontstel
lend getuigenis.
Het is hem gebleken dat in dit verband 
civilisatie van de Indianen hun dood be
tekent. In de vorige eeuw is de vernie
tiging van mensenlevens al begonnen in 
de uitgestrekte prairies en bergen van 
het Noordamerikaanse Verre Westen. Dat 
stelde de blanke pioniers aldaar in staat 
het machtigste rijk van de wereld te stich
ten. Thans kan hetzelfde verschijnsel 
worden waargenomen in Zuid-Amerika. 
Ook in Brazilië gaat het om het vestigen 
van een van de meest uitgebreide staten 
ter wereld.
Slachtoffers z ijn ' in beide gevallen de 
Roodhuiden. De wapens die werden ge
bruikt in de streken van de Colorado wor
den nu gehanteerd in het Amazone gebied, 
maar dan vervolmaakt door de tech
nische ontwikkeling.
Men doodt de Indianen, omdat ze zelfs 
niet geschikt zijn er slaven van te maken. 
Omdat ze zich niet laten bestraffen. Dit 
in tegenstelling tot het zwarte deel van 
de bevolking, die daardoor een en ander 
heeft kunnen overleven.

BRAZILIË

Daar de auteur ons meeneemt naar Bra
zilië, is het wellicht goed enkele gegevens 
te vermelden over dit land.
De oppervlakte van Brazilië is 8,5 miljoen 
vierkante kilometer; dat betekent dat Bra
zilië even groot is als China. Het land 
telt bijna 95 miljoen inwoners, waarvan 
62 procent blanken zijn, 25 procent zijn 
vermengingen van blanken, Indianen en 
negers, verder 11 procent negers en 
1 procent Aziaten. Het aantal nog reste
rende Indianen is moeilijk te. schatten; 
soms vermelden officiële instanties dat 
er 40.000 Indianen zijn, maar dan weer 
vernemen wij, dat er nog 1,5 miljoen 
in leven zijn.
De leefsituatie in Brazilië is in vele op
zichten moeilijk; de regering handhaaft 
een strak regiem, waarmede verschil
lende groepen, die men als links, radicaal 
of progressief kan aanduiden, geen ge
noegen nemen. Een deel van de priesters 
heeft uitgesproken sympathieën voor deze 
verzetsbeweging. Zeer bekend is de pries
ter Dom Helder Camara, die door velen 
in de wereld gezien wordt als een apostel 
des vredes. Maar de Braziliaanse rege
ring slaat zijn activiteiten met groot 
wantrouwen gade.

MARTELINGEN

Toen Camara enige tijd geleden Neder
land bezocht, had ik een vrij langdurig 
onderhoud met hem.
Het schijnt een bewezen feit te zijn, dat 
er in de Braziliaanse gevangenissen ge
marteld wordt. Maar wij mogen niet de 
huidige regering hiervan de onmiddellijke 
schuld geven. De martelingen vinden ze
ker niet plaats in opdracht der regering; 
■maar deze schijnt niet altijd de macht 
te hebben de folteringen te verhinderen. 
Ook ten aanzien van de uitroeiing der 
Indianen moeten we dezelfde opmerkingen 
maken. We zagen, dat Brazilië een enorm 
land is. Dan kunnen we niet van de 
regering verwachten, dat zij op elke 
plek contrële uitoefent. De uitroeiing van 
de Indianen kan dan ook, stellig voor wat 
de tijd na 1945 betreft, niet op de reke
ning der regering geschreven worden. 
Maar daar staat tegenover, dat de rege- 
ringsdienst die speciaal is ingesteld om de 
Indianen te beschermen, zich meermalen 
heeft schuldig gemaakt aan gewelddaden 
tegen deze bevolkingsgroep.

Op een, in het Museum voor Land- en 
Volkenkunde te Leiden gehouden pers
conferentie, waar ,,Bloedbad der India
nen”  aan de pers werd aangeboden, sprak 
mr. Muntinga. Hij zei onder andere het 
volgende:

TOEPASSING

Een bericht in NRC-Handelsblad van 7 
april j.1. leert ons, -  en ik citeer 
,,Twee ondernemende New Yorkse zaken
lieden willen de Amerikaanse luchtmacht 
ifhelpgn van een hinderlijk overschot

van tien miljoen liter ontbladeringsmiddel, 
door levering ervan in het kader van de 
ontwikkelingshulp aan Zuid-Amerika. Het 
middel, agent orange in codetaal, is sinds 
1969 niet meer in Vietnam gebruikt omdat 
het in verband is gebracht met een toe
neming van het aantal doodgeborenen en 
van erfelijke afwijkingen. De schrijfster 
van dit artikel in het blad Science oppert 
de mogelijkheid, dat Brazilië het ont
bladeringsmiddel zou toepassen bij het 
koloniseren van het Amazonegebied en 
het uit de streek verdrijven van de In
dianen. En tot slot worden drie argumen
ten genoemd:

1. De Braziliaanse vleesproduktie zou 
jaarlijks 400 miljoen dollar meer kun
nen opbrengen als door herhaald ge
bruik de bebossing kon worden be
streden.

2. De concurrentie-positie van de Ameri
kaanse chemische industrie zou ver
beterd worden.

3. De betalingsbalans van het exporte
rende land, de Verenigde Staten, zou 
erbij gebaat zijn.”

Voornamelijk economische oorzaken, en 
wij moeten dan ,,economisch”  in verband 
brengen met begrippen als investeringen, 
rentabiliteiten, landhonger, gebieds
uitbreiding en vooral misschien: macht, 
hebben geleid tot de ondergang van de 
Indianen in Noord-Amerika, en tot ver
nietiging van hun cultuur. Wederom drei
gen economische motieven doorslaggevend 
en tevens gedragsbepalend te zijn bij 
de, wat men dan noemt, ,,ontsluiting”  
van Brazilië met als hinderlijk bijver
schijnsel het eigenlijk in de weg zitten 
van andere mensen met andere levens
wijzen. De in Nederland bekende feiten 
over de ondergang van de Indianen in 
Brazilië, men noemt het daar pacificatie, 
leiden, door de sterker wordende publi
citeit, tot politieke uitspraken enstelling- 
names.

De heer Buffaert, conservator van het 
Museum voor Land- en Volkenkunde te 
Rotterdam deelde op de persconferentie
mee,

TE GERING

dat er een tijd is geweest, dat er in 
Brazilië bijna 5 miljoen Indianen woonden. 
In het begin van deze eeuw -  toen het 
aantal Indianen verminderd was tot 1 a 2 
miljoen - was het de Braziliaanse offi
cier, later maarschalk, Rondon, die zich 
inzette voor het lot van de Indianen. 
Dank zij hem werd in 1910 de Dienst 
voor de Indianenbescherming, een semi- 
overheidsinstelling in het leven geroepen. 
Niet ontkend kan worden, dat -  on4er de 
bezielende leiding van Rondon (overleden 
1958) - veel en goed werk ten behoeve 
van de Indianen is gedaan, maar er moet 
aan toegevoegd worden, dat de financiële 
middelen veel te gering waren om de 
over zulke uitgestrekte gebieden verspreid 
levende Indianen daadwerkelijk te be
schermen tegen rubbertappers en andere 
avontuurlijke lieden.
Dit tekort aan gelden was er tevens de oor
zaak van, dat - naast medewerkers, die 
hun taak met idealisme verrichtten -  er 
ook minderwaardige figuren bij de Dienst 
voor de Indianenbescherming te werk 
gesteld werden.
Het gevolg hiervan is niet uitgebleven.
In 1968 publiceerde het Braziliaanse Mi
nisterie van Binnenlandse Zaken een rap
port, waarin te lezen staat, dat particu
lieren, nota bene met medewerking van 
leden van de Dienst voor de Indianen- 
bescherming het uitsterven van Indianen 
hadden veroorzaakt door het uitdelen van 
met arsenicum doordrenkte suiker, met 
pokken besmette dekens en door het 
vanuit de lucht beschieten van Indianen
nederzettingen.
De Dienst voor de indianenbescherming 
werd opgeheven en vervangen door de

Fundacao Nacional de Indio (afgekort
F.U.N.A.I.).

DE NEDERLANDSE POLITIEK

In onze nationale politiek is het probleem 
van de Braziliaanse Indianen herhaalde- 
Ujk ter sprake gekomen. Zelf heb ik 
meèrdere malen bij de begrotingsbehan
deling vanbuitenlandse zaken deze materie 
aan de orde gesteld in de Eerste Kamer. 
De Nederlandse regering is van goeden 
wille; en, zoals wij reeds zeiden, is deze 
wil bij de Braziliaanse regering momen
teel eveneens aanwezig, al is zij niet 
bij machte een afdoend toezicht uit te 
oefenen. Bovendien vindt Brazilië het 
hoogst onaangenaam, wanneer doorlopend 
vanuit verschillende landen ter wereld, 
beschuldigingen tegen haar geuit worden 
inzake de Indianen.
Voor het Koninkrijk der Nederlanden ligt 
hier nog een extra complicatie. Tot ons 
koninkrijk behoort ook Suriname; en dat 
land grenst aan Brazilië. Juist in de 
grensstreken wonen Indianen, die onder
danen zijn van het Nederlands koninkrijk. 
Bij grensoverschrijding - wat in het 
oerwoud heel gemakkelijk kan - lopen 
ook zij gevaar. Vandaar dat de Indianen
kwestie ook ons raakt.

DE AUTEUR LUCIEN BODARD

Enkele biografische gegevens: Lucien Bo
dard is geboren in Tchoung-King, China. 
Hij is gedurende de oorlog in Indo- 
China als journalist werkzaam geweest. 
Tenslotte is hij als permanente vertegen
woordiger van ,,France-Soir”  in het Verre 
Oosten opgetreden.

Bibliografie:
,,La Chine de la Douceur”  (1957)
,,La Chine du Cauchemar”  (1961)
,,La Guerre dTndo-Chine”

(1963-1965-1967) 
,,Le plus grand drame du monde:
La Chine de Tseu Hi A Mao”  (1968) 
(Prix du grand Cercle)

Het boek Bloedbad der Indianen is uit 
gegeven door Hollandia in Baarn. Het telt 
300 pagina’s. Zestien mooie foto’ s zijn 
opgenomen. Prijs f22,50.

J. W. van Hulst.

GRONDPOLITIEK I
Trouw begrijpt het niet!
In de televisie-zendtijd voor politieke 
partijen heeft de christelijk-Mstorische 
fractievoorzitter drs. Tilanus nog eens 
op duidelijke wijze het hoe en waarom 
van het fractie-beleid uiteengezet.
Onder meer heeft de fractievoorzitter 
een passage aan de grondpolitiek gewijd.

- De boer is gehecht aan de grond, 
aldus drs. Tilanus, en als hij vanwege 
stadsuitbreiding zijn grond zal moeten 
afstaan dan dient hij daarvoor een rede
lijke prijs te ontvangen en geen minimum 
prijsje.
Trouw heeft het beginsel-program van de 
CHU er ijverig op nageslagen en leest op 
pag. 18 dat gemeenten voorkeursrecht 
moeten hebben bij aankoop van gronden 
en dat de gebruikswaarde van de grond 
de grondslag moet zijn.
En nu begrijpt Trouw het niet meer, want 
dat is precies hetzelfde wat Den Uyl wil. 
Hoe kan Tilanus zoiets zeggen?
Nu stellen wij de belangstelling van Trouw 
voor Tilanus op hoge prijs, al zijn de 
commentaren voor de CHU niet altijd 
even vleiend. Maar ook dat kan bij Trouw 
mogelijk nog wel eens veranderen.
Maar als Trouw citeert dan moet zij 
dat goed doen en volledig zijn.
Dan moet zij op zijn minst ook het hoofd
stuk land- en tuinbouw, er op naslaan, 
want wil men iets zinvols zeggen over de 
grondpolitiek dan kan men daar zeker 
in dit hoofdstuk terecht.
Welnu daar staat o.a. dat als aan agra
rische ondernemers beperkingen moeten 
worden opgelegd, of als gronden aan 
hun bestemming moeten worden onttrok
ken, dan is daarvoor een genoegzame 
schadeloosstelling van eigenaren en pach
ters vereist.
Het staat er duidelijk en drs. Tilanus 
heeft niets anders gedaan dan daar nog 
eens op te wijzen.
Wij nemen aan dat Trouw daar goede 
nota van neemt.
Nog een slotopmerking.
Zelfs als zouden de heren Den Uyl en 
Tilanus een zelfde citaat onderlijnen over 
de gebruikswaarde van de grond, dan 
impliceert dat geenszins dat zij tot de
zelfde prijs en conclusie komen. (Zie 
daarvoor het artikel elders in dit blad)

T. T.

Kiesvetenigingen

ARP en CHU 

te  Nootdorp 

gaan samen

Te Nootdorp hebben de anti-revolutio- 
naire en de christelijk-Mstorische kies
vereniging besloten samen te gaan. Ge
vormd is  de plaatselijke kiesvereniging 
met de naam ,,Protestants-christelijke 
kiesvereniging Nootdorp” .

De leden kunnen landelijk lid zijn, naar 
keuze, van ARP en/of CHU.

In de oprichtingsvergadering werd de
volgende resolutie aangenomen;

-  De Protestants-christelijke kiesvereni
ging Nootdorp wil, op basis van de 
nota van de contactraad, meedoen aan 
of lid worden van één christen-demo- 
cratische partij, mits het karakter van 
de partij wordt aangeduid als zijnde 
een christelijke beginselpartij die bij 
voortduring de uitdaging van de Evan
gelische oproep beantwoord (deze toe
voeging aan hoofdstuk VI van de nota 
van de contactraad is nodig om de 
tweeërlei uitleg te voorkomen die in 
de AR-notitie wordt aangeduid en om 
tegemoet te komen aan de CH-notitie 
waarin voor het samenbindend element 
nadere aandacht wordt gevraagd).

-  Direct na 23 juni dienen KVP, ARP 
en CH U  mee te werken aan de voor
bereiding van een gezamenlijk Bestuur 
dat onder b.v. de naam Christen Demo
cratische Beweging de nieuwe partij 
alvast opricht.

-  In het najaar zullen de partijen een 
definitieve beslissing over het eigen 
voortbestaan moeten nemen. ’ ’

Aldus de Nootdorpse resolutie.

GRONDPOLITIEK II
Het IKOR heeft in een radio-discussie 
aandacht geschonken aan de grondpolitiek. 
In deze discussie zijn enkele interessante 
uitspraken gedaan.
Ir. Van den Broek, medewerker van het 

.Economisch instituut voor bouwnijver
heid, die deelnam aan deze discussie, 
is na uitvoerige wetenschappelijke studie 
tot de conclusie gekomen dat niet de 
particulieren maar de gemeenten kop
lopers van de hoge grondprijzen zijn. 
De prijzen van grond variëren bij aankoop 
van fl,5 0  tot f4 ,-  per vierkante meter. 
Bouwrijpe gronden variëren van f5 0 ,- tot 
ver over f 100,-. Het zou goed zijn dat de 
regering deze materie ook eens aan een 
uitvoerig onderzoek zou onderwerpen.
Wij hebben geen behoefte om de particu
liere speculant de hand boven het hoofd 
te houden.
Maar als deze er niet is moeten we er 
ook niet over praten.

T. T.

GRONDPOLITIEK III
f350.000,- per ha.
Welke notaire speculant durft zo ’n prijs 
te vragen voor de grond?
Welk slachtoffer moet of is genegen deze 
prijs te betalen?
Het gebeurt dagelijks!
Alleen, u moet voor grond - vloerbedek
king gaan lezen. Een aantal woninginrich
ters komt tot de conclusie dat de huis
vrouw vloerbedekking koopt voor een ge
middelde prijs van f3 5 ,- per vierkante 
meter.
Er zijn natuurlijk veel duurdere soorten 
en dus ook veel luxere prijzen, maar dat 
laten we nu buiten beschouwing.
Wat bedoelen we hiermee aan te tonen? 
Waarom maken we deze opmerking? 
Gewoon om eens over na te denken. 
En eens te vergelijken.
Grondprijs voor de overheid varieert van 
f 1,50 tot f4 ,-  per vierkante meter. Grond 
die je hebt en houdt en voor veel doel
einden kunt gebruiken!
Vloerbedekking kost f 35,- per vierkante 
meter en is met vijf jaar ongeveer weer 
versleten.
Moeten we zonodig een aktieve grond
politiek voeren? Het is wel belangrijk, 
maar enige relativering lijkt mij wel 
gewenst!
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Zijn programcolleges op komst
door A. J. Kaland, gedeputeerde van 
de provincie Zeeland, penningmees
ter CHU.

In de NRC-Handelsblad van 21 april 1973 
verscheen een bijdrage van N. J.deBruyn 
over „Een nieuwe periode in de gemeente
politiek” . De inhoud is als volgt; De 
PvdA in Rotterdam stuurt aan op een 
programcollege, na de komende verkie
zingen voor de Raad (1974). De partij- 
machine draait volop en vrijwel overal 
in de afdelingen ontmoet de gedachte 
steun. De voorzitter van de gewestelijke 
adviesraad van de PvdA verwacht van 
de vergadering van 24 april, waarin deze 
problematiek aan de orde komt, dat aldaar 
een nieuwe periode in de Rotterdammer 
gemeentelijke politiek zal worden ingeluid. 
Hij noemt dit ,,een hernieuwd streven om 
ook op plaatselijk niveau onze politieke 
idealen in de praktijk te brengen.”
Het programcollege dient uiteraard,,pro
gressief”  te zijn en in eerste instantie 
te worden 'gevormd door de progressieve 
drie, PvdA, D’66 en PPR. 
Uitgekristalliseerd is dit nog niet, want 
er zijn ook stromingen die ook anderen, 
mits progressief, zouden willen toelaten 
indien zij bereid zouden zijn de politieke 
idealen van de progressieve drie in de 
praktijk te brengen.

Inmiddels legde deze vergadering er nog 
een schepje bovenop: ,,Liever CPN dan 
D’66” .

In het licht van de landelijke politiek anno 
voorjaar 1973 geen vreemd geluid. Een 
geheel andere vraag is of dit ,,beleid”  
alleen in Rotterdam wordt gevoerd en 
of de wetgever deze opstelling heeft be
vorderd, toen het lokale bestuur wettelijk 
werd geregeld.
Alleen in Rotterdam?

NIET

Naar mijn mening zal dit niet alleen in 
Rotterdam worden bevorderd, maar ook 
niet principieel in het gehele land.
Ik vind daarom aanknoping bij een advies 
van de sectie Gemeente en Provincie aan 
het Partijbestuur en gepubliceerd in , ,De 
Gemeente”  maandblad PvdA -  WBS van 
april 1973.
Laat ik beginnen met te zeggen dat het 
advies een knap stuk werk is, waarin deze 
materie politiek goed doordacht op een 
rijtje wordt gezet - zij ’t op een wat 
elitaire wijze - en meerdere alternatie
ven aangeeft die op vrijwel alle situaties 
passen.
Het advies zal worden behandeld op het 
PvdA-congres van 14 en 15 september a.s. 
en dient als leidraad voor de komende 
raads- en statenverkiezingen. Het is goed 
van het advies kennis te nemen.

NORMEN

In het eerste deel van de leidraad staat:

,,'Voordat wij aan de bespreking en beoor
deling van de verschillende kollégevor- 
men toekomen, moeten wij vaststellen 
welke normen wij bij de beoordeling han
teren. Die normen leiden wij allereerst 
af uit de doelstellingen van de demokra- 
tisch-socialistische beweging. Daarnaast 
mankeert er nog het een en ander aan 
de politieke struktuur in Nederland. Als 
daarin geen verandering wordt gebracht 
kunnen we de realisering van onze doel
stellingen wel vergeten. We moeten dus 
op twee terreinen letten; op de doelstel- 
lii^en van de demokratisch-socialistische 
beweging en op de verbetering van de 
politieke struktuur in Nederland.
Onze doelstelling is: een samenleving 
waarin uitgegaan wordt van de gelijk
waardigheid van alle mensen waarin deze 
gelijkwaardigheid ook in de praktijk is 
gerealiseerd ondermeer op het gebied 
van de inkomens- en vermogensverdeling, 
de verdeling van macht en zeggenschap 
en de ontplooiingsmogelijkheden naar 
eigen aard en aanleg van ieder individu” .

Aldus de leidraad.

Mijn commentaar; Op papier wordt door 
bepaalde groeperingen graag ovér gelijk
waardigheid gesproken, maar ’t lijkt er 
vaak op dat aan die gelijkwaardigheid
vooraf dient te gaan gelijkgerichtheid......
Bij de langstslepende kabinetsformatie 
voelden zij die achter dit stuk over pro
gramcolleges staan niet zoveel voor ge
lijkwaardigheid.

GEBREKEN

De leidraad vervolgt met de gebreken 
aan de oude en bepaalde doelstellingen:

,,De demokratie funktioneert echter ge- 
Ijrekkig doordat:

- de politieke partijen hun verschillen 
in uitgangspunten, doelstellingen en de 
te hanteren methoden en het verband 
hiertussen onvoldoende duidelijk maken;

- de relatie tussen wat de individuele 
kiezer wil en de politieke keuze, die hij 
maakt, onduidelijk is;

- het politieke keuzeproces zelf gebrek
kig van gedaante is.

Het konstateren van deze gebreken levert 
uit zichzelf een aantal doelen op voor 
het handelen in de praktijk, die komen te 
staan naast de andere gestelde doelen;

politiseren van de samenleving (het 
verbeteren van het inzicht van de 
burger in de relatie tussen wat hij 
wil en de politieke keuze die hij 
doet);
het verbeteren van de presentatie 
van de wijze waarop volgens onze 
partij de samenleving zich dient te 
ontwikkelen;
het duidelijker doen funktioneren van 
het politieke bestel zelf door het in 
de openbaarheid aanbieden van alter
natieven aan een besluitvormend or
gaan;
betrouwbaar handelen doordat gedane 
beloften worden nagekomen.”

Zo staat in de leidraad.

Mijn commentaar op deze passages is: 
Ik acht het onbegrijpelijk dat via pro
gramcolleges hetzelfde wordt gepoogd als 
dat wat met het aangaan van regeerakkor- 
den werd bedoeld.
,,Gedane beloften nakomen is een voor
treffelijke zaak, maar wat is er over
gebleven van de beloften van de progres
sieve drie van vóór de verkiezingen?

SPELEN

De leidraad vervolgt met een interessante 
schets over ,,parlementje spelen” , reeds 
nu in meerdere bestuurscolleges een ge
liefkoosde bezigheid. Gezegd wordt:

,,Met betrekking tot de mentaliteit kan 
gesteld worden dat deze in de toekomst 
onder andere een meer ,,parlementaire”  
opstelling dient te houden. Ook de lokale 
politicus zal zich meer als ,,volksverte
genwoordiger”  tegenover het kollege (de 
, , regering” ) dienen op te stellen en min
der, dan thans gebruikelijk, als deel
nemer aan het bestuur en als passieve 
beoordelaar van de daden van het kollege. 
In de praktijk zal dit betekenen dat hij 
meer optreedt als spreekbuis voor de 
belangen en wensen (van groepen) van 
kiezers en als ,,hinderlijk volger”  van 
de vertegenwoordigers van het gezag, 
door deze kritisch ter verantwoording 
te roepen. Daarnaast moet hij er naar 
streven als ,,ombudsman”  op te treden 
voor die burgers die vermalen (dreigen 
te) worden in de ambtelijke molens van 
de bureaukratie.”

Aldus de leidraad.

Mijn commentaar hierop: Het lijkt mij 
verstandiger een dagelijks bestuur te 
kiezen waarin je als algemeen bestuur
der vertrouwen hebt dan bij voorbaat 
jezelf de functie van ,,hinderlijk volger”  
op te leggen. De part-time algemeen ap
paraat is niet in staat de full-time dage
lijks bestuurder met apparaat bij al z ’n 
,,ins”  en ,,outs”  te volgen. De dagelijks 
bestuurder zal zich uiteraard dienen in 
te zetten voor de burgers en in het bij
zonder ook voor alles, wat ,,vermalen 
dreigt te worden in de ambtelijke molens 
van de democratie” .

POLARISATIE

In de leidraad komt dan de polarisatie 
weer te voorschijn:

,,De Partij van de Arbeid streeft ernaar 
de fundamentele tegenstellingen in de 
samenleving zichtbaar te maken, teneinde 
over de hier mogelijke keuze ook daad
werkelijk beslissingen van die fundamen
tele tegenstellingen en van de politieke 
verschillen van opvatting hierover, anders 
gezegd de polarisatie, is noodzakelijk. 
De polarisatiegedachte berust erop dat 
er tegenstellingen zijn zo fundamenteel, 
dat een oplossing érvan slechts kan wor
den bereikt door een keuze die de andere 
mogelijkheid uitsluit. Polarisatie is dan 
ook eigen aan de politieke strijd.
Een konsekwente polarisatie kan het ge
vaar opleveren dat wel eens erg lang 
gewacht moet worden eer voor een struk- 
turele hervorming voldoende steun wordt 
verworven. Het is dan zeer aanvaard
baar intussen ook naar incidentele ver
beteringen te streven.
Gezien het kader waarbinnen het gemeen
telijk beleid zich nog steeds grotendeels 
afspeelt, ligt het overigens voor de hand 
dat daar vele verschillen van politiek 
inzicht kunnen bestaan die, hetzij niet 
tot werkelijk fundamentele tegenstellingen 
kunnen worden herleid, hetzij op lokaal 
niveau niet als zodanig kunnen worden op
gelost.
De politisering kan overigens een ge
vaarlijke methode zijn als de politisering 
nog niet ver genoeg is gevorderd. De 
polarisatie zal toch ergens steun moeten 
vinden. Is dat niet in politieke tegenstel
lingen, dan wordt die gauw gezocht in 
persoons- en groepstegenstellingen. Dan 
werkt de polarisatie persoonsverheerlij- 
kend of -verguizend. Dat is een effekt dat 
regelrecht ingaat tegen ons streven de 
mensen juist meer politiek bewust te 
maken. Ongeloofwaardig wordt de methode 
als voor- noch tegenstanders kunnen on
derscheiden waarop de polarisatie is ge
stoeld.”
■Voorzover de aard van de tegenstellingen 
dit meebrengt en ter politieke beslissing 
staat op gemeentelijk, gewestelijk of pro
vinciaal niveau, dient ook hier polarise
rend te worden opgetreden teneinde de 
kiezer de alternatieven onder ogen te 
brengen en hem de verantwoordelijkheid 
voor de keuze te laten. Voor de goede 
orde wordt hier overigens opgemerkt 
dat, wanneer wij het voren overwogene 
gaan toepassen op de kollegevorming al
leen, de problemen van de demokratie 
in het lagere bestuur kan wegnemen.”

Zo staat in de leidraad.

Mijn commentaar: Het zal nu wel blijken 
of de tegenstellingen in onze samenleving 
zo sterk zijn dat de regering-Den Uyl 
een wezenlijk ander beleid voert ten 
opzichte van onderwijs, volkshuisvesting, 
arbeidsmarkt, lonen en prijzen, sociale 
voorzieningen en dergelijke.
Terecht wordt opgemerkt: ,,Óngeloof- 
waardig wordt de (polarisatie) methode 
als voor- noch tegenstanders kunnen on
derscheiden waarop de polarisatie is ge
stoeld.”

NEGEN VORMEN

Na deze citaten en opmerkingen mijner
zijds wil ik stilstaan bij hetgeen de PvdA- 
studie zegt over de verschillende college- 
vormen.
Negen vormen worden besproken, onder
gebracht in een schema zijn er drie maal 
drie mogelijkheden.

Daar komen zë:

a. geen afspraken;
b. afspraken na de verkiezingen;
c. afspraken vóór de verkiezingen;

Zowel a, b als c kunnen dan nog tot 
drie mogelijkheden leiden, n.L:

1. afspiegelingscollege;
2. meerderheidscollege;
3. minderheidscollege;

Het is duidelijk dat er theoretisch negen 
mogelijkheden zijn maar in de praktijk 
heel wat minder.

De minderheidscolleges zijn slechts bij 
uitzondering werkbaar zowel mèt afspra
ken als zónder afspraken, vóór dan wel 
na de verkiezingen.

De voorkeur van het advies gaat duidelijk 
uit naar:
een programcollege, met afspraken na 
de verkiezingen, op meerderheidsbasis. 
In een aantal provincies en gemeenten kan 
men nu al ,,doorstoten”  naar een andere 
mogelijkheid, n.1. een programcollege, 
met afspraken vóór de verkiezingen, op 
meerderheidsbasis.

Het afspiegelingscollege zonder afspra
ken over program wordt in het algemeen 
ontraden, maar in bepaalde si
tuaties, -  lees; daar waar we nog niet 
sterk genoeg zijn. K. - kan dit niet geheel 
terzijde worden geschoven.

’t Is maar goed dat we hier tijdig kennis 
van kunnen nemen. Dan overvalt het ons 
niet. Indien in déze richting verder wordt 
gewerkt zal er nog veel pijn worden gele
den. Aan beide kanten...... Of we staats
rechtelijk op de goede weg zijn betwijfel 
ik eveneens. In Raad en Staten worden
n.1. geen ,, volks vertegenwoordigers”  ge
kozen die, al naar het hun uitkomt willen 
besturen dan wel oppositie plegen. Zij 
zijn bestuurders. Allemaal.

En het dagelijks bestuur komt uit hun 
-  aller -  midden. Maar kennelijk is het 
spel rondom het Binnenhof zo interessant 
dat ook in Raads- en Statenzaal dit spel 
dient te worden gespeeld. Ik vind het geen 
verbetering.

Middelburg, mei 1973 A. J. Kaland

Kanttekeningen bij het urgentieprogram 
1974 van de vakcentrales

M r. W. Schotten, lid van de Tweede K am er

In deze politiek wat windstille dagen 
tussen de vorming van het kabinet Den 
Uyl en de regeringsverklaring, wil ik 
enkele kanttekeningen maken bij een do
cument, dat onlangs is gepubliceerd en 
dat bij de politieke discussie en besluit
vorming in de komende maanden onge
twijfeld een belangrijke rol zal gaan spe
len. Ik bedoel het concept-urgentiepro- 
gram voor het regeringsbeleid voor het 
jaar 1974 van de drie vakcentrales N'VV, 
NKV en CNV.

In dit programma zijn een groot aantal 
verlangens samengevat. Verlangens, die 
zowel rechtstreeks betrekking hebben op 
de positie van de werknemers in onze 
samenleving, zoals verlaging van de leef

tijd van het minimumloon tot 22 jaar, 
voorrang voor uitbetaling van achter
stallig loon bij faillissement van de werk
gever en een wettelijke regeling, van de 
werk- en rusttijden voor militairen. On
der dit laatste punt zou ik een dikke 
streep willen zetten. Deze reeds veel 
te lang slepende zaak moet nu eindelijk 
eens worden opgelost.

In het urgentieprogramma staan ook pun
ten van algemeen politieke aard, die 
niet specifiek betrekking hebben op de 
positie van de werknemers. Ik denk aan 
de verhoging van de ontwikkelingshulp 
van 0,7 tot 0,8 procent, verschillende 
wensen op het terrein van het onderwijs, 
het verlangen naar een nieuw huur- en

subsidiebeleid voor de woningbouw en 
een niet onbelangrijk aantal wensen op 
het terrein van de belastingheffing. Het 
is duidelijk, dat bij het overwegen van 
met name deze punten van meer algemeen 
politieke aard de politieke partijen en 
Dok het kabinet Den Uyl zich bewust 
sullen moeten zijn, dat deze verlangens 
in het urgentieprogramma van de vak
centrales voortkomen uit een deel - zij 
het een belangrijk deel -  van onze bevol
king. Er zijn andere bevolkingsgroepen, 
al of niet georganiseerd, b.v. de zelfstan
digen, die ongetwijfeld ook hun wensen 
voor 1974 zullen hebben. Ook daar zal bij 
de beleidsbepaling rekening mee gehouden 
moeten worden om tot een redelijk en 
evenwichtig geheel te komen.
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Een C hristeU fk H istorische visie

Gewestvorming vraagt 
heel andere aanpak

Op de vergadering van de Interparlementaire Unie:
links het CHU-kamerlid mr. W. Schollen, rechts zijn collega H. P. H. Waalkens (WD).

Wat de specifieke fiscale wensen betreft 
betreur ik het, dat de vakcentrales met zo 
grote hardnekkigheid zich negatief blijven 
opstellen tegenover de zogenaamde in
flatiecorrectie in de loon- en inkomsten
belasting. De inflatiecorrectie die voor
komt, dat de belastingbetaler door het 
enkele feit van de geldontwaarding een 
sluipende, een verborgen, belastingver- 
zwaring wordt opgelegd. Deze zaak is 
enkele jaren terug door een meerderheid 
in het parlement aanvaard, maar de vak
centrales blijven zich verzetten. De in
flatiecorrectie is geenszins een zaak, die 
alleen de meer welgestelden in onze 
samenleving ten goede komt.

Integendeel, door de zware druk van de 
loon- en inkomstenbelasting in ons land 
en het hoge beginpercentage van deze 
heffing -(25%) heeft ook verreweg het 
grootste deel van de werknemers er veel 
belang bij, dat zij niet automatisch over 
een loon, dat in koopkracht niet is vooruit
gegaan, meer loon- en inkomstenbelasting 
moeten betalen. Ik verwacht van dechris- 
ten-democratische bewindslieden in het 
kabinet Den Uyl dat zij vast zullen houden 
aan hetgeen over dit punt in het program 
op hoofdzaken van KVP, ARP, CHU wordt 
gezegd, nl. handhaving van het geldende 
wettelijke systeem van jaarlijkse infla
tiecorrectie. Wanneer verzwaring van de 
druk van de loon- en inkomstenbelasting 
onvermijdelijk is, heeft een zelfstandige 
verhoging van de tarieven de voorkeur 
boven het niet laten doorgaan van de 
inflatiecorrectie.

Het verlangen van de vakcentrales naar 
rust in 1974 op het terrein van de omzet
belastingtarieven acht ik geïsoleerd be
zien wat het normale tarief betreft een 
redelijk verlangen. Nu dit tarief met 
ingang van 1 januari j.1. met twee punten 
moest worden verhoogd, is er veel voor 
te zeggen het niet een jaar later wederom 
te verhogen. Maar veel zal afhangen 
van de uitgavenpolitiek van het kabinet 
Den Uyl. Wanneer die uitgaven in 1974 
meer dan evenredig zullen stijgen, dan 
ben ik er bepaald tegen om een daaruit 
voortvloeiende fiscale lastenverzwaring 
uitsluitend in de sfeer van de directe 
belastingen te zoeken. Ook voor wat dit 
punt betreft kan ik verwijzen naar het 
program op hoofdzaken van de drie chris
telijke partijen: de stijging van de belas
tingdruk dient in gelijke mate bij de di
recte en indirecte belastingen tot stand 
te komen.
Tenslotte twee fiscale verlangens, die 
verband houden met wonen en eigen wo- 
ningbezit: invoering van een huurbelas
ting en nagaan of er een maximum moet 
komen in de fiscale aftrekbaarheid van 
rentelasten op schulden. De vakcentrales 
willen voorkomen, dat ,,onredelijk hoge 
renteverplichtingen voor de financiering 
van onder andere een eigen woning op 
de fiscus wordt afgewenteld.

Wie zich de stroom van negatieve reac
ties herinnert die uit alle geledingen van 
ons volk opkwamen toen in de jaren 
1968/69 het kabinet De Jong een huur
belasting wildé invoeren, zal weinig be
hoefte hebben zich wederom aan dit expe
riment te wagen. Bovendien plaats ik 
achter de praktische uitvoerbaarheid van 
zo’n huurbelasting door de belastingdienst 
een groot vraagteken.

Voor een morrelen aan de aftrekbaarheid 
van rentelasten zoals de vakcentrales 
kennelijk in navolging van het socialis
tische kamerlid Van den Doel willen, voel 
ik niets. Men aanvaardt de aftrekbaarheid 
van rentelasten of men doet dat niet. Ik 
doe het eerste, al was het reeds enkel op 
grond van de belangen van de woning
bouw. In die gedachtengang past het ech
ter niet om via de belastingheffing een 
maatschappelijk oordeel gaan uitspreken 
over het al of niet redelijk zijn van rente
lasten van de omvang van aangegane rente-

ARBEIDERS 
TE GAST
H.A. Halbertsma

Wie zich gaat bemoeien met de problemen 
die buitenlandse arbeiders in het dagelijkse 
leven tegenkomen, krijgt soms het gevoel in 
een droom te leven die veel lijkt op de 
avonturen van Alice in Wonderland: een 
droomwereld met het karakter van een 
nachtmerrie.

Allerlei voor ons normale zaken blijken 
opeens niet meer op te gaan als je een 
buitenlandse werknemer bent.
De auteur geeft een uitvoerige analyse van 
het verschijnsel gastarbeider.
Hij behandelt de vele aspecten stuk voor 
stuk.
Hij heeft daartoe ook een paar pensions 
voor gastarbeiders bezocht die een wel zeer 
duidelijk beeld geven van onze „gastvrij
heid”.
Veel cijfermateriaal is verwerkt in handige 
tabellen die een kijk geven op o.a. herkomst 
en bestemming van gastarbeiders, gemid
deld inkomen per hoofd, verdeling van de 
wereldbevolking, landen met een 
arbeiderstekort, landen met een ar- 
beidsoverschot enz.
Van alle landen waar gastarbeiders van
daan komen bovendien een korte beschrij
ving, waarin vermeld; inwonertal, 
godsdienst, middelen van bestaan, 
regeringsvorm enz.
Een leesbaar, goed gedocumenteerd, uiter
mate actueel boek, voor de boekenkast van 
bedrijven, sociale werken, overheidsinstel
lingen en geïnteresseerden. Prijs f 3,—.

Nevenstaand artikel bevat, omgewerkt en 
verkort, de visie van de overgrote meer
derheid van de CHU fractie in Gelderland 
over de gewestvorming. Zij werd door het 
Statenlid W.A. Mateman, uitgesproken in 
de Gelderse Staten. Hij is tevens wethou
der van de gemeente Aalten en lid van de 
Unieraad.

verplichtingen in het individuele geval.

Op grond van welke normen zou de Staat 
tot een dergelijk oordeel moeten en kun
nen komen? Voor een zodanige oordeels
vorming is de fiscus bovendien niet toe
gerust, zodat ik de gedachte ook praktisch 
niet uitvoerbaar acht. En zou men het 
maximum willen koppelen aan een alge
mene inkomensgrens, dan zou dat m.i. 
hoogst willekeurig werken. Bovendien: 
waarom zou een dergelijke maatregel 
alleen tot rentelasten moeten worden be
perkt? De filosofie die er achter ligt 
-  ik neem tenminste aan dat die er is - 
geldt dan toch eveneens voor andere 
negatieve inkomensbestanddelen.
Neen, voor deze gedachtengang wil ik 
met klem waarschuwen. Wanneer we de 
in vrijheid door eén belastingplichtige 
genomen beslissing ten aanzien van de 
omvang van zijn rentelasten voor de 
belastingheffing niet meer als gegeven 
willen beschouwen, maar daarover een 
waarde-oordeel door de overheid via de 
belastingheffing willen gaan uitspreken, 
dan begeven we ons op een gevaarlijke 
weg.
Het is dan veel zuiverder om iedere af
trek van rente voortaan uit te sluiten, 
maar men moest zich dan wel heel goed 
realiseren welke negatieve effecten op 
de volkshuisvesting in het algemeen en 
het eigen woningbezit in het bijzonder 
worden opgeroepeii. Voorstellen in die 
richting zal ik dan ook niet steunen.

1) gedeeltelijk uitgesproken in de radio- 
uitzending van de CH U  op 16 mei j.1.

Ontvangen boeken:

In de Prisma Feiten achter Feiten-reeks van 
uitgeverij Het Spectrum B.V. is verschenen:

Thans is in deze Staten wellicht het belangrijkste 
onderwerp aan de orde, dat ons in deze legisla- 
tuurperiode bezighoudt, ondanks de discussies 
van vorig Jaar over de regionalisatie.
Het woord „ons” moet overigens enigszins be
scheiden gebruikt worden. Zo deelt het gemeen
tebestuur van Zelhem ons mee, dat niemand de 
ter inzage gelegde stukken heeft ingekeken. De 
gemeente Brummen vermeldt slechte opkomsten 
op voorlichtingsbijeenkomsten. In Nijmegen 
kwamen echter in totaal 300 mensen tijdens een 
drietal hearings. De gemeente Heerde hield zelf 
een eigen enquête, waarop een grote respons 
volgde - men kreeg niet minder dan 736 enquête
formulieren ingevuld terug. In Aalten werd een 
extra-raadsvergadering met publieke deelname 
aan de discussies druk bezocht.

HUIDIGE PROCEDURE ONJUIST

Nu spelen 2 zaken door elkaar: Enerzijds de 
waarde van het door Geduputeerde Staten aan
gedragen materiaal op basis van de ministeriële 
richtlijnen terzake, anderzijds de veel belangrij- 
kere vraag o f de huidige aanpak van de gewest
vorming wei een juiste is.
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: 
De CHU fractie in de Gelderse Staten vindt dat 
bepaald niet. De colleges van Gedeputeerde Sta
ten, maar ook de gemeenten en vele maatschap
pelijke organisaties, hebben een moeizaam en 
ondankbaar werk moeten verrichten.
Terwijl de administratieve procedure inzake de 
conceptstructuurschets in volle gang was, veran
derden landelijk de inzichten. Minister Geertse- 
ma zag kennelijk geen kans de aanpak van zijn 
voorganger Beernink voort te zetten en verschoof 
de opstelling naar de provincies. Ook nu nog 
maakt de minister het provinciale titanenwerk 
nog moeilijker door zich af en toe bepaald kri
tisch uit te laten over de door hem officieel nog 
steeds voorgestane wijze van gewestvorming.

Deze huidige aanpak staat ons in ’t geheel niet 
aan. Alle door de bewindsman aan de gemeenten 
en provincies gestelde vragen zijn immers vol
strekt onwezenlijk, waar nog steeds niets vast
staat over de taken en bevoegdheden van de te 
vormen gewesten. Er is gesproken over een mini- 
mum-takenpakket, maar dit is nergens „hard” 
gemaakt. In feite moeten wij dus kiezen voor een 
schimmige zaak, waaraan iedereen een eigen in- 
houd en interpretatie kan geven. Het aldus verza
melde materiaal is dan ook van zeer betrekkelijke 
waarde.

GEEN VIERDE BESTUURSLAAG

De vraag mag nu gesteld worden; Hoe ziet de 
CHU dan zytlf de gewestvorming? Hoe moet het 
dan wél? Op dit punt heeft onze fractie een aantal 
duidelijke uitgangspunten geformuleerd.
1. Wij wijzen het ontstaan van een vierde be
stuurslaag zonder meer af.

Dit is nog verzachtend gezegd, want in de be- 
stuurskolom Brussel - Rijksoverheid - gedecon- 
centreerde rijksdiensten - provincies - gera. rege
lingen - gemeenten - gemeentelijke decentralisa
tie gaat het de facto al om veel méér bestuursla
gen.
Dit uitgangspunt is een politieke keuze. De CHU 
wenst een zo eenvoudig mogelijk, doorzichtig be
stuursgebouw uit niet meer dan drie nationale la
gen, ’n soort moderne driekringenleer dus, maar 
dan aangepast aan de schaalvergroting. Uitgans- 
punt van Thorbecke was het voorkomen van 
overiapping van taken en bevoegdheden, dit geldt 
voor ons nog onverkort. Een van de hedendaagse 
bestuurlijke gruwelen is immers, dat bijna alle 
bestuurslagen vaak op één o f  andere wijze met 
dezelfde zaken bezig zijn.
Wij hebben voor onze opvatting de volgende ar
gumenten:

a. Nederland is te klein en heeft te goede 
communicatiemedia voor meer lagen.

b. De bestuurskosten zouden te hoog worden. 
Het alternatief is immers 40-50 kleinere ge
westen plus 11 provincies tegenover 20-30 
„zware” gewesten (ook wel provincies te noe
men).

c. De bureaucratisering zou nog sterker worden, 
omdat elk gewest een eigen ambtelijk appa
raat moet hebben; daardoor ontstaan meer 
procedurele relatielijnen, die tijd, geld en 
ergernis kosten.

d. Onze bestuurswetgeving is traditioneel op 3 
lagen ingesteld; door handhaving hiervan

wordt een legislatieve heroriëntatie van zeker 
tien jaar voorkomen. In onze conceptie kan 
deze aanpassing veel sneller geschieden.

GEWEST GEEN LOKAAL BESTUUR

De gedachte van de regering, dat het gewest in de 
zin van de huidige concept-gewestwet een vorm 
van lokaal bestuur zou zijn, is onjuist. In onze op
vatting zou dat ook niet zo moeten zijn.
De voorliggende wettekst wijst al duidelijk in 
deze richting:

a. Art. 6: de wijze van verkiezing van de gewest
raad; bij rechtstreekse verkiezing behoeven, zij 
geen band met het gemeentelijk, lokaal be
stuur te hebben.

b. Art. 14, lid 10; de gewesten kunnen aanwijzin
gen geven aan de gemeentebesturen en uitein
delijk zelfs dwang toepassen.

c. Art. 19 geeft de gewesten een eigen belasting
gebied.

Wie zou dan nog kunnen stellen, dat gewesten 
een vorm van lokaal bestuur zouden zijn?

GEMEENTEN VERSTERKEN

Ons tweede uitganspunt is, dat het Rijk en de ge
meenten niet zijn weg te denken. De CHU wenst 
bestuurskrachtige gemeenten, die historisch en 
soeiaal-economisch als min o f  meer afgeronde te
rritoriale eenheden zijn te beschouwen en waarbij 
de burger zich betrokken voelt. In 1968 heeft 
prof. Brasz in zijn studie „Burger en gemeente” 
aangetoond dat naarmate de gemeenten groter 
zijn de kans afneemt, dat haar inwoners vrijwillig 
actief zijn voor de gemeente of zelfs maar belang
stelling opbrengen.
De gemeente is de enig echte vorm van lokaal be
stuur.
De gemeente zal wel taakberekend moeten zijn, 
waardoor aan gemeentelijke herindeling niet al
tijd valt te ontkomen.

ALGEHELE BESTUURLIJKE HERVERKA
VELING NODIG

Ons derde uitgangspunt is, dat er een algehele 
bestuurlijke herverkaveling van taken moet ko
men. De huidige aanpak is zeer eenzijdig, omdat 
alleen de taken en bevoegdheden van de gemeen
ten bezien worden. De provincie en het Rijk zelf 
blijven daarbij buiten schot.
De CHU kan zich daarmee niet verenigen. Naar 
onze mening moet bij het aangeven van taken 
voor die éne tussenlaag -die gewest o f provincie 
mag heten - zorgvuldig overwogen worden.

a. Welke gemeentelijke taken niet meer lokaal 
geregeld kunnen worden (en dan dus i.t.t. de 
minister ook geen lokale taken meer zijn!)

b. Welke provinciale taken overgenomen kunnen 
worden en

c. Welke Rijkstaken, w.o. de werkzaamheden 
van gedeconcentreerde rijksdiensten, ingé
bracht zouden kunnen worden.

Voor de CH fractie is het ondenkbaar en irreëel 
om gewesten te begrenzen en te formeren zonder 
dat van tevoren over dit takenpakket enige dui
delijkheid bestaat. Naar onze mening zal er een 
minimum-takenpakket aangegeven moeten wor
den terwille van de uniformiteit, terwijl er daar
naast speelruimte moet zijn voor de gewesten om 
andere taken aan te pakken.
Wat er nu gebeurt, is de omgekeerde wereld. 
Eerst moeten er grenzen getrokken worden voor 
een op te richten bestuursorgaan, waarna wel 
eens bekeken zal worden, wat dit orgaan moet 
gaan doen waarbij men voorshands provincie en 
Rijk buiten beschouwing laat. Zotte situatie!

Om zinvol nieuwe gewesten te kunnen grenzen, 
behoort eerst de studie van het Instituut voor Be
stuurswetenschappen in opdracht van de Raad 
voor de Territoriale Decentralisatie gereed te zijn. 
Zolang dit niet bekend is, voelt de CH fractie er 
niets voor om mee te gaan doen aan bellenblaze-
rij.

NIET ZONDER MEER OPLEGGEN

Naar onze mening zal thans ook de Tweede Ka
mer zich niet kunnen uitspreken voor een be
paalde gewestgrootte, om precies dezelfde 
redenen. Een groot deel van deze Kamer staat te 
popelen om gewesten te gaan knutselen zonder 
takenonderzoek vooraf.
Datzelfde deel van de Kamer schijnt er ook niet 
voor terug te schrikken om de gewestvorming van 
bovenaf op te leggen.

De CHU is daar fel tegen: een democratisch 
staatsbestuur redeneert vanuit de burger, dus van 
beneden naar boven. Het minimum-takenpakket 
zal op Rijksniveau bepaald dienen te worden, het 
aangeven van grenzen van gewesten zal primair 
door de gemeenten en provincies moeten geschie-
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den. Pas als dat niet tot aanvaardbare resultaten 
leidt, zal het Rijk tot oplegging moeten overgaan. 
Juist aan deze belangrijke grondgedachte van het 
duo Beernink-van Veen wil de CHU onverkort 
vasthouden.

REGERING MIST VISIE

De gedachte rijst; Hoe is deze onjuiste aanpak 
ontstaan? Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
Het is vrij exact aan te geven, waar en wanneer de 
lagere overheden in een keurslijf zijn geperst. De 
ministeriële circulaire van 16 oktober 1972 - 
voortbordurend op die van 10 december 1971 - is 
in dit opzicht een ontstellend en onthullend stuk. 
In dat schrijven wijst de bewindsman het alles
zins rechtvaardigde verzoek om uitstel van de 
provincies af, niettegenstaande de kabinetscrisis 
en het daaruit voortvloeiende vooruitzicht de 
Memorie van Antwoord op de ontwerp-Gewest 
niet tijdig gereed te kunnen hebben.
De inhoud van deze circulaire komt er kort en 
goed op neer, dat de minister gegevens over gren
zen wil en geen taken o f bevoegdheden wil aange
ven, ja, zelfs niet weet o f er wel gewesten komen. 
Nergens is de afwezigheid van een bestuurlijke 
visie zo schrijnend merkbaar.

W. A. M atem an

Resumerend het volgende:
Ie. De Minister wil de gewesten-als-vorm-van

lokaal bestuur zien, als een eerste stap naar 
een bestuurlijke reconstructie, zoals hij dat 
noemt. Akkoord; maar dan moet er wel een 
globaal totaalbeeld zijn. Dat ontbreekt tot op 
heden volkomen.

2e. De CHU verzet zich tegen de impliciete ver
onderstelling, dat de bestuurlijke knelpunten 
primair ih het lokale bestuur zouden zitten. 
En voorzover ze daar zitten, zijn ze niet al
leen van formeel-organisatorische, maar

vooral van materiële aard (wettelijke be
voegdheden, samenspel met andere be
stuurslagen, financiële verhouding).

FUNDAMENTEEL ONDERZOEK VOORAF

De CH fractie wil dan ook eerst een proeve van 
een bestuurlijke reconstructie zien, alvorens zich 
nu concreet uit te spreken. Zij houdt dus niet bij 
voorbaat vast aan het blijven bestaan van de hui
dige provincies, zoals GS van Gelderland dat, 
overigens geheel in het voetspoor van de minister, 
wel doen. Zij wijst haar ook niet af. Ook dit zal 
immers door de RTD bekeken moeten worden. 
Reeds nu willen wij al één argument van GS te
gen een door ons bedoeld gewest (of provincie- 
nieuwe-stijl) afwijzen. Dat betreft de mening, dat 
toezicht op gemeenten en overneming van ge
meentelijke taken onmogelijk samengebracht 
kunnen worden. Dit kon uiteraard wel, zoals dat 
in feite bij de huidige provincie al gebeurt, zeker 
als bovengemeentelijke taken niet meer als lokale 
taken beschouwd worden.

GROTE OF KLEINE GEWESTEN?

De vraag of de gewesten groot of klein moeten 
zijn, zal afhangen van de vraag naar het taken
pakket. Wij zijn ons ervan bewust, dat dit in 
laatste instantie een politieke beslissing zal zijn 
met een min o f meer arbitrair karakter. Al zal 
deze nieuwe tussenlaag sterke technocratische 
trekken vertonen, onze laatste norm zal daarbij 
een democratische zijn, nl. een voor de burger 
overzichtelijk, begrijpelijk en beïnvloedbaar be
stuursorgaan.
Wij zien daarom met grote belangstelling uit 
naar de resultaten van het Bestuursonderzoek 
Oost-Nederland (B.O.N.), waarin m.n. de meest 
wenselijke schaalgrootte voor een groot aantal ta
ken (zij het heelaas vanuit de gemeentelijke sfeer 
gedacht) zal worden aangegeven.
Het is erg verleidelijk daarop nu al te preluderen. 
Zo zal er verschil zijn tussen gebieden met bevol
kingsconcentraties en plattelandsgebied. Vanuit 
het welzijnsbeleid-in-engere-zin gezien, alsmede 
vanuit het aspect van de sociale zorg, zullen de 
gewesten vooral niet te groot moeten zijn. Bij de 
ruimtelijke ordening zullen structuur- en be
stemmingsplan gemeentelijke taken moeten blij
ven, het streekplan een gewestzaak. Dit laatste 
tendeert in de richting van vrij grote gewesten. De 
meeste onderwijs- en gezondheidszorgvoorzie
ningen tenderen weer naar een kleinere schaal. 
De verkeers- en vervoersstructuur vraagt weer om 
grotere eenheden, evenals de energie- en nuts
voorzieningen. Recreatie- en werkgelegenheids
beleid vallen weer uiteen, in een boel deeltaken 
met een eigen optimale schaal, evenals het 
milieubeleid. Juist op deze vragen zal in de ko
mende jaren alle bestuurlijke onderzoekcapaci- 
teit gericht moeten worden. Daarover zal de Ka
mer principiële beslissingen moéten nemen, al zal 
zij de territoriale vormgeving primair aan de ge
meente en provincies moeten overlaten.
Door het onverantwoorde, nauwelijks op funda
menteel bestuursonderzoek berustende haast
werk van de laatste jaren dreigt een meerderheid 
van de Kamer de bestuursstructuur van Ne
derland grondig te verstoren. Maar van Thijn c.s. 
schijnen ook zonder dat al te weten, wat goed 
voor ons is.

W.A. Mateman
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1 Zo denk ik 
er over

De redactie van ,,de Nederlander”  be
houdt zich het recht voor te lange inge
zonden stukken te bekorten.

Waarom en m et welke kernpunten 
Christelijke politiek ?
De recente politieke ontwikkelingen lijken 
de reeds lang bestaande opvatting te be
vestigen dat de politiek het middel is 
tot realisatie van wensenlijstjes van be
paalde bevolkingsgroepen aan wier stem 
regeerders hun zetels ontlenen.
Het gaat in de politiek echter wezenlijk 
om beginselen van waaruit het land moet 
worden geregeerd.
Alleen al daarom hebben christelijke par
tijen, juist vandaag zin. Van oudsher 
gaat het immers bij christelijke politiek 
niet om opportunisme, niet om een han
delen uitsluitend gericht op de eisen van 
het ogenblik, waarbij het streven is iedere 
omstandigheid ten voordele'van zich of 
zijn partij aan te wenden, maar om be
ginselen die diegene die deze aanhangt of 
verdedigt verantwoordelijkheid oplegt ten

aanzien van de vormgeving van de maat
schappij.

Politiek is kiezen: niet alleen in de bete
kenis van stemmen, maar ook in de zin 
van het maken van keuzen, het stellen van 
voorkeuren.

Niet alles wat in de partijprogramma’s 
staat, kan namelijk tegelijk evenmin vol
ledig worden verwezenlijkt.
In de praktijk betekent dit dat de kiezer 
direct en indirect moet meebeslissen over 
de wijze waarop de materiele goederen 
en de waarden waarover land en volk 
beschikt dienen te worden verdeeld, resp. 
beheerd. De kiezer wordt dan medever
antwoordelijk voor het leven en welzijn

en voor het streven naar recht ongerech
tigheid.
Deze medaille heeft twee kanten: de kie
zer moet die verantwoordelijkheid kunnen 
dragen; hij dient uit het resultaat zijn 
rechtvaardig deel te krijgen.

De christelijke partijen gaan er als be
ginsel van uit dat ieder individue in een 
samenleving op gelijkwaardige wijze ver
antwoordelijk moet kunnen zijn en op 
gelijkwaardige wijze moet kunnen mee
delen in het resultaat van het gezamen
lijk streven.

Het gaat in de politiek uiteindelijk om 
het individue levend in een samenleving. 
Sommige maatschappijdenkers en politie
ke partijen werken ten aanzien van deze 
samenhang met een conflictmodel, waarin 
groepen individuen gepolariseerd, d.w.z. 
uiterst uit elkaar gedreven, hun belangen 
zouden moeten nastreven.

De begrippen arbeiders en werkgevers, 
bezitslozen en kapitalisten, arm en rijk, 
hebben in dit model, mits in dezelfde 
volgorde gebruikt, dezelfde - tenminste 
vergelijkbare - betekenis. De werkelijk
heid is, zoals juist vandaag blijkt, anders. 
Vele werknemers zijn noch arm, noch 
bezitsloos, vele, vooral de kleine zelf
standige, ondernemers noch rijk, noch 
tot de bezittende klasse te rekenen. Er 
is in de westerse wereld een nieuw soort 
individue ontstaan, de mens werkzaam of 
temidden van organisaties. Daarin -soms 
met erg veel moeite of tegenzin - aan 
beoogde doelen medewerkend, daaraan - 
veelal in sterk onvoldoende mate - zijn 
levenskansen en geluk ontlenend.

Verwerping van het conflictmodel door 
de christelijke partijen betekent niet dat 
ontkend wordt dat er nog altijd vele men
sen zijn met een te laag inkomen, met 
een te laag opleidingsniveau, wier leven 
sterk afhankelijk is van de beslissingen van 
anderen en een veel kleiner aantal' met 
zeer hoge inkomens, die al dan niet met 
titels getooid de lakens uitdelen. Noch 
dat voor een rechtvaardiger maatschappij 
dan de huidige strijd geleverd zal moe
ten worden. Wel houdt het in dat de chris
telijke partijen weigeren eraan mede te' 
werken dat op basis van een op, vooral 
inkomens, verschillen toegespitste te
genstelling tussen twee groepen die door 
geen statisticus, belastingdeskundige of 
politicus met cijfers kan worden ge
staafd, een maatschappijvisie wordt op
gebouwd. Een maatschappijvisie die al
leen tot verscherping van de verhou
dingen, tot afbraak van het politieke be
ginsel van de individuele medeverant
woordelijkheid zal leiden. Maar die ook 
de aandacht afleidt van het feit dat de 
mens bij meer leeft dan bij brood alleen. 
Juist daarom heeft in deze snel veran
derende wereld, waarin het individue naar 
wezen en positie mee verandert, het 
christelijk sociale grondmotief dat ieder 
mens het recht heeft deel tè nemen aan 
de beoordeling van de huidige en de con
structie van een nieuwe, meermenswaar
dige samenleving, waarin de in meer dan 
één maatschappelijk opzicht bestaande 
verschillen tussen individuen zo niet zul
len zijn weggenomen, dan toch de scherpte 
ontnomen, niets aan betekenis ingeboet.

SOCIAAL-ECONOMISCHE KERNPUNTEN

Door de jaren heen hebben politici hun 
beleid geconcentreerd op enkele, meestal 
vnl. sociaal-economische doeleinden. In 
de dertiger en veertiger jaren waren dat
o.m. de volledige werkgelegenheid en een 
stabiel prijsniveau; in de vijftiger jaren 
werd aan dat kernlijstje toegevoegd de 
groei van de economie. Gedeeltelijk omdat 
de gestelde doelen als bijv. de volledige 
werkgelegenheid vrijwel waren bereikt, 
gedeeltelijk omdat desondanks datgene wat 
men had gehoopt mede te bereiken, t.w. 
een leefbaarder wereld voor iedereen, 
op deze manier althans niet te verwezenlij - 
ken bleek, kwamen, in het laatste geval 
dus als reactie, twee nieuwe verlangens 
boven, een schoner milieu en een ook in
ternationaal gezien, redelijker inkomens
verdeling.

Deze twee nieuwe kernpunten zijn te 
verwezenlijken en moeten dat ook wor
den. Alleen - het is reeds eerder vermeld- 
niet alles kan tegelijk en volledig. Een 
leefbaarder wereld zal de groei drukken 
wat onherroepelijk negatieve uitwerking
m.n. op de huidige consumptiegewoonten 
zal hebben. 'Velen die vinden dat deze toch 
al te hoog zijn opgeschroefd zullen dat toe
juichen, anderen, juist eraan gewend 
dingen te doen die zij graag willen doen, 
zullen zo niet terug, dan toch niet verder 
kunnen op de wegnaar meer (geld)inkomen 
en meer besteding.
Beide nieuwe verlangens zullen zeker ook 
effect hebben op de oude kernpunten. Voor
al de laatste waarschijnlijk zelfs op de 
werkgelegenheid.

INTERNATIONAAL

De laatste jaren is nog een derde nieuw 
kernpunt naar voren gekomen, de inter
nationale samenhang. Zo min als het 
nieuwe individue, zelfs niet als hij zelf
standig ondernemer is, meer volstrekt 
onafhankelijk van andere individuen, groe
pen of van de overheid kan leven en wer
ken, kan ons land op een aantal vragen nog 
geheel onafhankelijk van andere landen en 
volkeren antwoord geven. 'Wij zijn, voor 
de meesten onzer ongemerkt, definitief 
onderdeel geworden van een groter ge
heel. Daarbij dient, hoe zeer dit ook voor 
de hand ligt, niet alleen aan de EEG te 
worden gedacht, de internationale samen
hang gaat veel verder. Dat is onlangs al 
duidelijk geworden tijdens de monetaire 
crisis, maar ook het maar zeer ten dele 
slagen van de pogingen, gedaan in ons 
land om de inflatie in te dammen, hebben 
aangetoond dat dergelijke problemen in 
feite nog slechts internationaal zijn aan 
te pakken.

De duidelijkste samenhang bestaat overi
gens al jaren: die met de ontwikkelingslan
den. Vrijwel allemaal landen waarmede de 
westerse wereld eertijds op andere wijze 
verbonden was, uit welk feit velen uit die 
landen maar ook vele onzer medeverant
woordelijkheid afleiden. Die medeverant
woordelijkheid heeft een aantal kabinet
ten, op dit punt sterk geleid vanuit het 
christelijk sociale beginsel, de laatste 
jaren duidelijk erkend.
Vooral deze samenleving zal in de komen
de jaren in toenemende mate ons nationale 
denken en leven beïnvloeden.

NASCHRIFT

Kort zijn betekent beperken. Niet ingegaan 
is op actuele vraagstukken die de doorsnee 
kiezer zeker raken, maar minder direct 
aanspreken dan de meeste sociaal-econo
mische. Van de laatste is slechts in schets 
het belang en de onderlinge samenhang 
aangegeven. Daarover concreter worden is 
overigens mogelijk, maar nauwelijks in 
kort bestek en dan toch nog bij keuze. Een 
voorbeeld?

Inkomensnivellering is, zoals de christe
lijke fracties reeds tijdens de zittingspe
riode van het vorige kabinet tot uitdrukking 
hebben gebracht, gewenst. Een aanduiding 
geven binnen welke grenzen dit dient 
te gebeuren is mogelijk. Zo kan bijv. over 
de, in vele vaak vrijblijvende, discussies 
vaak een steen des aanstoots, van wezen
lijke betekenis zijnde verhouding tussen 
het minimumloon en het maximaal te 
bereiken inkomen best gesteld worden dat 
1:10 redelijk lijkt. Niet 1 op 3 of 6 omdat 
in sommige kringen dit meer vermeld 
wordt om stemmen te lokken dan m e t  het 
doel daarop een werkzame theorie op te 
bouwen. 1 op 10 en dus daar het minimum
loon circa f 10.000 is zo ongeveer f 100.000 
maximaal. Maar dan moet een dergelijk 
vrij willekeurig gekozen maximum inko
men - ditmaal niet zoals de secretaris
generaal van het ministerie van Economi
sche Zaken. Drs. G. Brouwers, terecht van 
vele andere verondersteld, gekozen omdat 
het overeenkomt met het inkomen van 
deze schrijver - ook in een door een met 
voldoende autoriteit beklede machtsgroe- 
pering uitgewerkt inkomensverdeling-mo- 
del worden ingepast dat dan ook nog die
zelfde machtsgroepering dient te worden 
aanvaard en toegepast.

Bijvoorbeeld door een Ministerraad die 
niet vanwege het optisch effect op de kie
zer iets afknabbelt van een door een vorig 
kabinet genomen deelbesluit, maar na al
les wat in de verkiezingscampagnes is be
loofd, een dergelijk werkelijk nieuwe prin
cipebesluit het eerst op zichzelf toegepast, 
en vervolgens ten voorbeeld stelt in 
gesprek, zo mogelijk in de onderhande- 
lingen met organisaties van ambtenaren - 
ja deze verstandig opererende werkne
mersorganisaties als duidelijke leiders 
in de markt waarop de vorming van ,,ho
gere’ ’ inkomens plaatsvindt het eerst -  met 
algemener werknemersorganisaties, met 
bonden van hoger personeel en met de 
werkgeversorganisaties.

Dat is de goede weg, niet polariseren, geen 
groeperingen tegen elkaar opjagen, maar 
een voorbéeld stellen waar dit mogelijk 
is en vervolgens met die groeperingen 
die bereid en bevoegd zijn om voor diege
nen te spreken die hun, het meest directe 
belang van alle, t.w. het te verwerven loon 
aan hen hebben toevertrouwd, verder uit
werken.

Zo concreet kan het ook. Het is niet de on
wil om kleur te bekennen, doch de onmacht 
om deze en andere vergelijkbare grote 
vraagstukken in een klein leesbaar kader 
te vatten, die verhindert op alle punten 
,,duidelijk” te zijn.

Leiden J.P. van der Reijden 
ec. drs.
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KLARE WIJN

„Standvastig is gebleven, Mijn hart in 
tegenspoed” . Aan deze regel uit het Wil
helmus heb ik moeten denken in de late 
avond van 26 april j.1. toen de heer Tila- 
nus via de t.v., liet weten bij de kabinets
formatie definitief te hebben afgehaakt. Hij 
deelde tevens mee dat deze eenparige 
beslissing van de C.H.-Kamerfractiedoor 
verstandelijke overwegingen werd be
heerst en dat hij in zijn hart wel iets 
anders had gewild.
Ik kan daar in komen, alleen maar, ik hoop 
zeer dat de Kamerfractie in de komende 
tijd met volle harmonie van verstand en 
hart staat voor de afwijzing van wat als 
resultaat van de arbeid van de heren Bur
ger en Ruppert in het kabinet Den Uil is 
gepresenteerd. Het zou zeer te betreuren 
zijn als er inde fractie tussen hart en ver
stand spanningen zouden ontstaan want 
dat zou leiden tot verlies van de winst die 
op 26 april en daarna geboekt kon worden. 
Die winst is tenslotte dat de Unie, na in 
allerlei verhoudingen als onduidelijk te 
zijn aangemerkt, klare wijn heeft geschon
ken in een van de meest beschamende ver
toningen die wij in ons land ooit hebben 
meegemaakt.
Dat duidelijke ,,Neen”  tegen Burger en 
Ruppert en Den Uyl is in het hart van de 
grote massa van onze C.H.-leden en 
kiezers goed overgekomen en het heeft 
het gedeukte aanzien van de Unie met éên 
slag weer opgehaald.
Ik sprak daar over de ,,Meest beschamende 
vertoning”  uit onze geschiedenis.
De hele kabinetsformatie is van de eerste 
dag beheerst geworden door de figuur 
van de heer Den Uyl, die opgejaagd door 
een losgeslagen partijcongres, met één 
slogan werkte en maar tot één kreet in 
staat was.”  Ik moet naar het Catshuis, ik 
moet naar het Catshuis, ik wil naar het 
Catshuis en ik zal liaar het Catshuis.”  
Toen na 5 maanden touw trekken duidelijk 
was dat de aan te zoeken partners geen 
reële invloed zouden hebben en bij de 
gratie van de zogenaamde progressieve 
drie er als ,,Piet Snot”  bij zouden lopen, 
heeft de CH-fractie het af laten weten. 
Zelfs in het laatste stadium van de forma
tie liet de heer Den Uyl weten; ,,Keerpunt 
’72 is het einde, wat er uit de zaklantaarns 
van KVP en ARP aan licht komt is hoog
stens een streepje zijlicht” .
Daar is een gevleugeld woord dat zegt: 
,,Die de góden willen verderven, slaan 
zij met verblindheden” .
Ik heb de indruk dat men inde kringen van 
KVP en 'ARP toen men het hoofd in de 
strop van Bruger stak, zich te weinig ge
realiseerd heeft welke veranderingen er 
in de PvdA zich hebben voltrokken.
Na de uittocht van Drees sr. en Drees jr. 
en vele anderen uit de PvdA is deze partij 
niet vooruit gegaan maar zij heeft de 
klok terug gezet tot het steriele en de meest 
wilde eisen stellende niveau van de SDAP 
van voor de oorlog. In die SDAP waren 
enkele dingen bijzonder dominant. Zij 
was anti-koningsgezind, anti-defensie en 
zij wilde nationalisatie en socialisatie van 
alles en nog wat.
Op het hiervoor vermelde partijcongres 
van verleden jaar stonden hoog genoteerd 
kreten over ,,Een afvloeingsregeling voor 
het Koninklijk huis, Nederland uit deNavo 
en afbraak van de defensie en nationali
satie van dit en van dat’ ’ .
De eerste aanzet voor de afbraak van de 
Defensie is er al en ik versta niet dat de 
KVP en de ARP hieraan straks hand- en 
spandiensten gaan verlenen.
Ik hoop zeer dat de bazuin van de heer 
Tilanus, die hij op 26 april aan de mond 
heeft gezet, bij elke komende gelegenheid 
een klaar geluid zal geven.
Daar is het landsbelang mee gediend. 
In het laatste nummer van de Nederlander 
van 11-5-1973 staat een artikel van drs. 
Loek F. Schipper die het afhaken van 
de CHU niet in dank afneemt.
Hij zweert bij de nota van de Contact- 
raad, dat ding is nog volop in discussie. 
En verder beweegt dit artikel zich oi 
een niveau dat een zinvol gesprek onmo
gelijk maakt.
Ik lees een sneer over ,,de 5de colonne 
van de Centrumgespreksgroep”  en ver
der over ,,De Boo die als progressieve 
jongeling in 1967 de kamer binnenstapte 
en in 1972 wegens te geringe capaciteiten 
uitgelaten werd en nu weer in het hoogste 
beleidscollege wordt binnengehaald” .
En verder zie ik een zin over een pro
gressieve jongeren- of vrouwenkandidaat 
die verleden jaar geëlimineerd zijn.
De kamerfractie wordt afgedaan met de 
term: „Conservatief-regionalistisch” .
In het hele artikel komt een keer of 15 
het begrip ,,Progressief”  voor, wat het 
inboud wordt niet duidelijk.
Het woord „Conservatief”  komt men ook 
een aantal keren tegen. Op dezelfde ma
nier, waarop hij 'over de fractie en de 
heer De Boo alsmede de Centrum-groep 
de staf breekt, kan ik met zijn jongeren
en vrouwenkandidaat ae vloer aanvegen, 
ik heb er geen behoefte aan

De heer Schipper laat een aantal enormi
teiten over elkaar heenrollen die elkaar 
in korte tijd zelf verteren.
De vergadering van 19 mei is uitgesteld 
en de heer Schipper laat al vast weten 
dat de CHU als de beoogde eenheid niet 
zou doorgaan, dé schuldige is.
Ik hoop zeer dat bij de komende discussie 
op 23 juni 1973 niet op een wijze als 
van de heer Schipper de Zwarte Piet 
heen en weer geschoven wordt.
Naast de kreet van de heer Schipper kan 
ik rustig stellen dat voor mijn besef de 
problemen, als ze komen, voor een deel 
te herleiden zijn tot het feit dat de heren 
Andriessen en Aantjes op de beslissende 
momenten zich door Burger een oor 
hebben laten aannaaien.
Het komt in de beste families voor dat 
iemand zich op een bepaald moment dooi 
allerlei factoren laat bezwendelen maai 
dat behoeft geen breuk in de familie

mee te brengen of een samenwerking voor 
goed op te heffen.
De samenwerking is voorheen aangekon- 
digd als een soort huwelijk, de ontwikke
ling van de laatste maanden heeft aan 
het licht gebracht dat een deel van de 
, ,huwelijkspartners”  niet ongevoelig zijn 
geweest voor ,,progressief overspel” . 
Overspel behoeft een huwelijk niet op te 
heffen, ook niet een aanstaand huwelijk. 
Daar moet wel diepgaand gepraat worden 
en het zou een bijzonder onwijze zaak 
zijn als men op 23 juni 1973 een huwe
lijksdatum zou willen vaststellen. 
Daarvoor is er teveel gebeurd en de Unie 
heeft alleen maar nodig voor de 23ste 
en daarna de Standvastigheid en de trouw 
van het Wilhelmus.

Zwolle H. J. Kruisselbrink, 
2de voorzitter 
CHU-Kiesvereniging

G e e n  po litico log en  

m e e r !

Het is nu de tijd de achterban, ih casu 
de leden, te laten vertellen, wat zij denken 
over hetgeen het juiste is voor de CHU, 
want dan kan voorkomen worden, dat het 
H.B. voorstellen gaat doen, welke hier
tegen in druisen, zoals gebleken bij de 
samenstelling der lijst voor onze kamer- 
candidaten.

AI die adviezen van politicologen hebben 
tot forse verkiezingsnederlagen der. CHU 
geleid. Ik dacht, dat men nu toch wel 
wijzer kan zijn geworden.

G. J. Thoolen,
Amsterdam.

Open brief aan drs. L  F. Schipper

Geachte Redaktie,
n.a.v. het artikel ,,Opheffen is de Con
clusie” .

In de Nederlander van 11 mei 1973 wordl 
door U een voorstelling van zaken gegeven, 
die op z ’n minst enige correctie behoeft. 
In de eerste plaats zal zelfs de aanhan
ger van de CHJO zich niet aan de indruk 
kunnen onttrekken, dat de schrijver zich 
met gewoon , ,ergerlijke arrogantie”  een 
oordeel heeft aangematigd over de capa
citeiten van de leden van de tweede-ka- 
mer fractie. Vervolgens beweert U, dat 
de redelijk progressieve kandidaten, met 
een nog groter precisie worden geëlimi
neerd. Gemakshalve vergeet U, dat elke 
actie een reactie oproept. Tot het begrip 
actie zou ik willen rekenen, het bijzonder 
onbehoorlijk gedrag van enkele CHJO 
figuren (zowel in woord als geschrift) 
tegenover één van onze leden namelijk 
mr. Beernink. Als een stuk oud vuil is 
deze verdienstelijke man door enkele van 
Uw CHJO-figuren zwart gemaakt en belas

terd, terwijl er nauwelijke een ander in 
de Unie kan worden gevonden, die zoveel 
voor de opbouw van de Unie heeft gedaan 
en om wie nü nog steeds op de leden
vergaderingen wordt gevraagd.
Maar ja, het begrip lid en ledenvergade
ring zal U wel niet zoveel meer zeggen, 
daar voelt U zich blijkens Uw zeerge
leerd proza wel mijlen ver boven verhe
ven. Als ik het begrip opbouw nog even 
zou mogen gebruiken, dan mag ik mis
schien als mijn, welliswaar niet geleerde, 
conclusie naar voren brengen, dat bij de 
CHJO dit begrip altijd tamelijk onbekend 
is gebleven en dan is het nog eufemis
tisch uitgedrukt.
De opmerking, dat de heer Tilanus in de 
kringen van de centrumgespreksgroep 
,,een hele domme jongen” werd genoemd 
typeert de ,,hoge”  bedoelingen van Uw 
schrijven. Zelfs al zou het waar zijn 
(wat ik niet wens te geloven) dan nog 
vraag je je af wat U toch bezielt om der
gelijke ,,oude wijven praat”  in een leden
blad te gaan schrijven. De conclusie zal 
voor velen zijn, dat U of niets anders hebt

te doen of dat Uw intenties strijdig zijn 
met het belang van de CHU. Welnu, dat 
laatste blijkt wel uit de titel van Uw pro
za ,,Opheffen is de conclusie” . U ver
gat er twee woorden tussen te voegen; ,,van 
de CHJO” . Anders dan wellicht bij U het 
geval is, heb ik geen enkele politieke am
bitie en zeker niet als ik deze met zwart 
maken van anderen zou moeten bereiken. 
U mag mij gerust een conservatief noe
men, want ik ben tevreden met een be
trekking met goede vooruitzichten. Het 
interesseert me dan ook in’t geheel niet 
of dit schrijven U wel of niet welgevallig 
zal zijn. Het is eenvoudig m’n eerlijke me
ning, dat het nog nooit eerder in de unie 
is vertoont, dat op een dergelijke deni
grerende wijze werd geschreven over de 
tweede-kamerleden. En die staan bij mij 
nóg iets hoger aangeschrevendanU, Mijn
heer Schipper. Ook dat mag U gerust 
conservatief noemen. Ja, als je de Unie 
persé kapot wilt maken is dit misschien 
wel de manier. Weest U er echter van 
overtuigd, dat door de leden alom, juist 
nü, zeer positief over de houding van de 
leden van de fractie wordt gesproken. 
Ik wens U van harte het beste in de 
P. P. R. en hoop U in de Unie weinig 
meer tegen te komen, want de Unie 
blijft bestaan, dat is zeker.
Alblasserdam J. C. de Groot
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CH-fraktieleider Tilanus:

Kabinet geeft weinig inzicht in 

financiëie consequenties beleid
,,Ee'n regeringsverklaring met een aantal 
beleidsbeslissingen en een groot aantal 
beleidsvoornemens, zonder dat ons op 
enigerlei wijze inzicht wordt gegeven 
in de financiële consequenties van deze 
beslissingen en voornemens.”

Met deze woorden schetste drs. Tilanus 
zijn hoofdbezwaar tegen het financiële 
en budgettaire beleid van het kabinet- 
Den Uyl.
Spreker voegde nadere gegevens over 
de budgettaire gevolgen voor 1974 van 
reeds genomen beslissingen, zoals de 
aanleg van de Schiphpllijn en de ver
groting van de ontwikkelingshulp tot ander
half procent van het nationaal inkomen. 
Hij vreesde dat gelet op de geïsoleerde 
beslissing over het niet verhogen van de 
inkomstenbelasting de gelijke verdeling 
van drukverzwaring over de directe en 
indirecte sfeer wel vergeten kan worden.

De CHU wenst onverkort vast te houden 
aan het program op Hoofdzaken waarin 
wordt gevraagd: ,,Volledige invoering op 
zo kort mogelijke termijn van de fiscale 
oudedagsreserve voor zelfstandigen” .
De regeringsverklaring geeft zijns inziens 
onvoldoende urgentie aan deze zaak.

Instemming had spreker met de voor
genomen arbeidsongeschiktheidsverzeke

ring voor zelfstandigen. Hij vreesde echter 
dat gelet op het feit dat deze voorziening 
buiten de norm van de premiestijging van 
0,75% per jaar wordt gehouden deze ver
zekering het sluitstuk wordt bij de vraag 
welke premiedrukst!jging nog verantwoord 
is.
Tilanus waarschuwde dat de zelfstandigen 
niet de dupe mogen worden van een fiscaal 
beleid dat eenzijdig op de directe belas
tingen is gericht.
Daarom is krachtige voortzetting van het 
integratiebeleid en van struktuur verbe
terende maatregelen voor het midden- en 
kleinbedrijf noodzakelijk.

Veel vragen riep bij de CH-spreker de 
voorgenomen steun aan bevrijdingsbewe
gingen op.
Het gevaar is hierbij groot dat we ons 
dan meer door onze politieke uitgangs
punten laten leiden dan ons te richten 
op de nood van de arme mensen in de 
wereld. Daarom keuren wij deze politiek 
van de regering af. Steun dient te worden 
verleend via de Verenigde Naties en haar 
instellingen, aldus Tilanus.

NAVO

Tilanus was verheugd dat minister Van 
der Stoel in zijn eerste contact met de 
pers heeft verklaard dat het kabinet niet

aan het NAVO-lidmaatschap zal gaan sleu
telen. Spreker meende dat tegenover onze 
partners in de NAVO een ondubbelzinnige 
verklaring van de nieuwe regering van 
grote betekenis kan zijn. Zolang over de 
herverdeling van taken binnen de NAVO 
geen'nieuwe afspraken zijn tot stand ge
komen, zal Nederland zich aan de be
staande afspraken moeten houden. Daarop 
was de begroting van 1973 gebaseerd. 
Daarvan zal ook bij de begroting van 
1974 moeten worden uitgegaan.

ABORTUS

De CH-fraktieleider onderstreepte dat 
de overheid ten aanzien van de bescher
ming van het leven een eigen verantwoor
delijkheid heeft. Die verantwoordelijkheid 
mag de overheid niet prijsgeven. Dat het 
kabinet de kwestie van de abortuswet
geving aan initiatieven uit de Kamer wil 
overlaten achtte de heer Tilanus niet 
juist. Temeer omdat in het vorige kabinet 
met VVD en DS’70 hieromtrent ook bin
dende afspraken waren gemaakt.

Over de collegegelden vroeg Tilanus óf 
uit de regeringsverklaring moest worden 
opgemaakt dat men de f 1000,- tot f500,- 
wil terugbrengen. Dit was zijns inziens 
niet duidelijk. Wil men de uitspraak over 
de f 1000,- die tot drie maal toe door de 
Kamer is gedaan, terugdraaien. En blijft

Drs. A. D. W. Tilanus

de leningsmogelijkheid voor meerder
jarige studenten, die oud-minister Van 
Veen heeft toegezegd, van kracht? 
Sprekend over het regionaal beleid be
treurde drs. Tilanus dat niets was gezegd 
over het Oosten. Acht men de ontwikkeling 
daar naar wens verlopen? Zo niet dan zag 
spreker graag een nota over de structurele 
mogelijkheden van het Oosten van het land 
verschijnen.
De CH-woordvoerder zei voorts er van 
uit te gaan dat in afwachting van de 
aangekondigde commissie die de pro
blematiek van de Oosterschelde nog eens 
zal bezien, de afsluitingswerkzaamheden 
normaal zullen doorgaan.
Voorts informeerde hij wat het kabinet 
ten aanzien van de grondpolitiek precies 
bedoelt met de term gebruikswaarde.

H. van Spanning.

Drs. Tilanus big regeringsverklaring:

CHU blijft streven naar Christen-democratische samenwerking
De CHU blijft streven naar versterking 
van de christen-democratie. De fraktie 
beschouwt zich als oppositie. Zij zal 
echter de daden van dit kabinet beoordelen 
volgens de klassieke CH-traditie , ,steun 
waar mogelijk; kritiek waar nodig” .

De CH-woordvoerder besloot zijn rede bij 
de regeringsverklaring van het kabinet- 
Den Uyl als volgt;

Wat zal nu de houding van de CHU tegen
over dit kabinet zijn? Wij hebben bezwaren 
tegen de formatiemethode, tegen de zetel
verdeling, tegen de bepaalde programma
tische voornemens en tegen het twee
slachtige parlementaire/extra-parlemen- 
taire karakter.
Daarom wilden wij geen verantwoordelijk
heid dragen voor de totstandkoming van 
dit kabinet en zit er geen van onze geest
verwanten in. Wij behoren dus tot de 
oppositie.
Maar wij hopen aan te tonen, dat er een 
andere oppositie mogelijk is, dan die 
welke de linkse drie de afgelopen jaren 
aan het volk hebben vertoond. Voor hen 
lag oppositie en polarisatie dicht bij 
elkaar, d.w.z. de bezwaren tegen een 
beleid zoveel mogelijk opblazen en op 
de spits drijven.
Wat een kabinet doet is niet alleen maar 
goed of alleen maar slecht. Daarom zullen 
wij de daden van dit kabinet, nu het er 
eenmaal is, beoordelen overeenkomstig 
de klassieke CH-traditie; ,,Steun waar 
mogelijk, kritiek waar nodig” .

PARTIJVERHOUDINGEN

Ik wil nu nog graag iets zeggen over de 
partij-politieke verhoudingen, die door

deze formatie ook niet ongemoeid zijn 
gebleven.
Als één ding bij deze formatie duidelijk 
is geworden, is het wel dat formaties, 
zoals wij thans de kiezers hebben voor
geschoteld, zo snel mogelijk tot het ver
leden moeten behoren. Daarom zullen 
alle partijen er goed aan doen zich nader 
te bezinnen op welke wijze men kan mee
werken aan een partijbestel, dat een 
betere functionering van ons parlementair 
systeem waarborgt.
De CHU stelt zich daarbij ook thans op 
de basis van de christen-democratie. We
beseffen, dat de samenwerking met KVP 
en ARP er niet gemakkelijker op is ge
worden door deze formatie.
We betreuren dit in hoge mate. We hebben 
er geen behoefte aan om onze chr. demo
cratische partners verwijten te maken, 
.noch om met een schuldcomplex rond te 
gaan lopen.

De CHU wil, ondanks de huidige moeilijke 
situatie, doorgaan met de uitbouw van de 
chr. democratie. In dit verband zijn we 
het eens met prof. Diepenhorst, die in 
Trouw schreef: ,,Wie een christelijke 
staatkunde op lange termijn verdedigt, 
zal zich niet door tijdelijke tegenslagen 
uit het veld laten slaan” . Gedachten over 
een brede middenpartij, zoals mevrouw 
Van Someren die beeft geuit, en sug
gesties over opsplitsing van de chr. de
mocraten in een linker- en een rechter- 
blok, zoals die door prof. Roscam Abbing 
zijn verwoord, delen wij niet.
Wij willen onze chr. democratische zus
terpartijen graag verzekeren, dat bij ons 
slechts één wens leeft: versterking van 
de christen-democratie.

Wij zijn ervan overtuigd, dat KVP en ARP 
eveneens de chr. democratische samen
werking op het oog hebben en zich niet 
in de tegenstelling liberalisme-socialisme 
zullen laten klemmen, alsof dat de enige 
keuze zou zijn. Wij willen een andere 
keuze bieden. Dat is de weg van de chr. 
democratische beweging. Die weg is moei
lijk, zeker in de komende tijd. Waar 
mogelijk zal de CHU een positieve bijdrage 
daaraan bepaald willen leveren.

Tenslotte, M. d. V., vat ik naar goed 
parlementair gebruik onze houding tegen
over dit kabinet en onze wensen ten 
aanzien van het beleid van dit kabinet 
samen.
Ik wens dit kabinet, met name de minis
ters uit de ,,linkse drie”  toe, dat zij 
door de harde confrontatie met de praktijk 
zullen inzien, dat polarisatie een heilloze 
weg is, die slechts leidt tot het opvoeren 
van wensen en verlangens en beloften, 
die in de praktijk niet zijn waar temaken. 
Ik wens dit kabinet toe, dat haar ver
schijning en arbeid een krachtige aanspo
ring mag zijn voor alle partijen, om tot 
nadere bezinning op de parlementaire 
democratie te komen. Dan hoeven wij 
geen verdere formaties meer mee te 
maken, waarbij de uitspraak der kiezers 
tot een pasquil dreigt te worden gemaakt.

Ik wens dit kabinet toe, dat het gelouterd 
door de harde werkelijkheid zal komen 
tot een beleid, waarbij het ook voor de 
CHU mogelijk zal zijn steun te verlenen 
aan maatregelen, die tot heil zijn van 
ons land en volk.

Iedere keer, wanneer dit zal gebeuren, 
mag dit kabinet rekenen op onze steun.

Wanneer dit kabinet echter verder dreigt 
af te glijden in een harde polarisatie, 
zowel in haar interne samenstelling als 
in de contacten met de Kamer zullen wij 
ter verdediging van onze parlementaire 
democratie dit kabinet voortdurend moeten 
confronteren met onze bezwaren, aldus 
drs. Tilanus.

H. van Spanning.

Ledenwinst 
bil CH.U.
NIEUWE LEDEN RECHTSTREEKS 
OPGEGEVEN BIJ HET UNIEBUREAU: 
van 14 tot en met 18 mei: 53 leden (na tv- 
uitzending)
van 21 tot en met 25 mei: 15 leden (na 
advertentie)

NIEUWE LEDEN DOORGEGEVEN VIA DE 
SECRETARIS

van 14 tot en met 25 mei: 25 leden.

Unieraad bijeen
Op zaterdag 2 juni komt de Unieraad bijeen, in 
het laarbeurscongrescentnim te Utrecht 
Aan de orde komen: de kabinetsformatie (in de 
ochtend vergadering) en de christen-- 
democratische samenwerking (üit de middagver
gadering). De aanvang van de vergadering is 10 
uur. De Unievoorzitter, mr. O.W-A. van 
Verschuer spreekt een openingswoord.
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CH-fraktieleider Tilanus over de kabinetsform atie

CHU handelde juist door geen 

verantwoordelijkheid te dragen voor dit kabinet

üOBOooceoooocceoooooc

Waardering voor

voortreffelijk

artikel

„Het verloop van de formatie versterkt 
onze overtuiging dat we juist gehandeld 
hebben door geen verantwoordelijkheid 
te willen dragen voor de totstandkoming 
van dit kabinet. Het bevestigt ons ook 
in de overtuiging dat we door polarisatie 
slechts een kabinet in een gewrongen 
situatie hebben gekregen.
Dit standpunt heeft niets te maken met 
een keuze voor links of rechts, datboven- 
dien onduidelijke begrippen zijn. Het is 
een keuze vóór de handhaving van onze 
parlementair-democratische spelregels.”

Aldus CHU-fraktieleider drs. A. D. W. 
Tilanus tijdens het debat in de Tweede 
Kamer over de regeringsverklaring van 
het kabinet-Den Uyl.
De formatie van dit kabinet achtte hij 
volstrekt in strijd met de parlementair 
democratische spelregels. Tilanus merkte 
hierover op:

,,Het verwijt van de lange duur van de 
formatie moet geheel bij de linkse drie 
terecht komen. Wij hebben van onze kant 
steeds geprobeerd tot redelijk overleg te 
komen over program en zetelverdeling. 
Maar eerst was het program, nl. Keer
punt, gefixeerd en onaantastbaar. En ver
volgens bleek hetzelfde voor de zetelver
deling. De CHU-fraktie acht deze beide 
zo in strijd met onze parlementair-demo
cratische spelregels dat wij gemeend heb
ben aan dit spel niet meer mee te kunnen 
doen. Wij wensten niet te buigen voor de 
linkse dwingelandij. We hebben bij de 
verkiezingen wel zetels verloren, maar 
niet onze eer. Door mee te blijven doen 
met deze formatie meenden wij onze 
kiezers niet meer recht in de ogen te 
kunnen zien. Omdat wij niet wilden buigen 
voor de extreme eisen van links, werden 
wij het ,,notoir onwillig blok aan het 
been” . Ik ervaar dat niet als een nega
tieve kwalificatie, maar als een erkenning 
dat wij standvastig bleven.”

HOMOGENITEIT EN
STABILITEIT

De CH-woordvoerder plaatste voorts een 
aantal kanttekeningen bij de homogeniteit 
en de stabiliteit van dit kabinet.

Homogeen achtte spreker dit kabinet aller
minst. Hij wees er op dat Den Uyl minis
ter Brouwer en staatssecretaris Wester- 
terp begroet had met de woorden ,,het 
zou mijn keus niet zijn” .
Minister Gruijters heeft tijdens de ver
kiezingen niets nagelaten om zich laat
dunkend over de christen-democraten uit 
te laten.
Hij kan overigens gerust zijn, aldus Tila
nus. Hij wordt op zijn departement niet 
gehinderd door in zijn ogen onbetrouwbare 
christen-democratische staatssecretaris
sen. Ik hoop dat hij het bouwrecord van 
minister Udink spoedig zal breken.

Stabiel achtte de CH-woordvoerder dit 
kabinet evenmin.
De leuze ,,geen onderhandelingen tenzij 
voorafgaande aan de verkiezingen” van 
de ,,linkse drie”  is volstrekt de mist 
ingegaan. De achterban van de PvdA 
begint al onrustig te worden. In de PPR 
heerst al grote ontevredenheid. D’66 be
gint de samenwerking met de PvdA en 
de PPR af te breken. Dat voorspelt geen 
stabiele steun voor het kabinet. AI met al 
hebben we een kabinet gekregen waar

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slagin^mentenfabnek
Telefoon 05130-22652

ook bij de regeringspartijen niemand te
vreden over is. Dat is geen best begin, 
zeker in de moeilijke omstandigheden, 
waarin ons land zich bevindt.
Spreker onderstreepte dat de CHU van 
begin af aan heeft gestreefd naar een 
kabinet dat solide en stabiel zou zijn en 
dat zijn beleid in een normale vierjarige 
periode zou kunnen verwezenlijken. In 
ons stelsel betekent dit dat voor de vor
ming van een parlementair meerderheids- 
kabinet minderheden met minderheden 
verbonden moeten worden. Hierbij moest 
volgens de CH-fraktie een redelijk over
leg tot een redelijk resultaat kunnen leiden. 
Wij hoopten op een reële inbreng op het 
program en de zetelverdeling.
Tilanus beklemtoonde dat de zetelverde
ling van 10 - 6 in het kabinet, op basis 
van een zetelverhouding in de Kamer 
van 56 (linkse drie) en 48 (christen
democraten) een overbedeling van,,links”  
is van liefst 40 procent.
Spreker zag voorts niet in dat de PPR 
met 7 zetels in de Kamers evenals de 
14 zetels tellende ARP in het kabinet 
beide 2 ministers dienden te hebben.

TWEESLACHTIG

Tweeslachtig noemde de CH-woordvoer- 
der de diverse opvattingen over het ka
rakter van dit kabinet. KVP en ARP be
schouwen het als extra parlementair; 
PvdA, D’66 en PPR spreken over een 
parlementair kabinet. Hun bewindslieden 
zijn gebonden aan Keerpunt. Deze twee
slachtigheid zal zijns inziens de homo
geniteit van het kabinet ernstig in gevaar 
brengen.
Spreker noemde het zinloos met schaduw

kabinetten te werken zolang ons parle
mentaire stelsel niet aan het Engelse 
stelsel gelijk is. Ook een der PvdA- 
kandidaat ministers, mevrouw Rood en 
formateur Burger hebben op de onhoud
baarheid van een schaduwkabinet voor 
een minderheidsgroep gewezen.
Uiterst teleurgesteld toonde de CH-woord
voerder zich over de wijze waarop het 
programmatisch overleg had plaats gehad. 
Hij zei hierover:

,,De linkse drie”  hebben die reële inbreng 
onmogelijk gemaakt. Hun Keerpunt ’72 
gold als heilig dictaat. Congres-uitspra- 
ken verhinderden redelijk overleg. De 
thans voor ons zittende premier heeft bij 
herhaling gesteld, ook na publikatie van 
het werkdocument van de informateurs 
Van Agt en Albeda, dat Keerpunt uitgangs
punt was en dat er niet onderhandeld 
werd. Het Program op Hoofdpunten van 
KVP, ARP en CHU was volgens de heer 
Den Uyl een zijlicht. De heer Den Uyl 
heeft op de Partijraad van 5 mei gezegd, 
dat er geen afspraken zijn gemaakt, die 
de uitvoering van Keerpunt in de weg staan. 
En de heer Van Thijn zegt in Vrij Neder
land: ,,Ik ontken, dat beide programma’s 
even belangrijk zijn.”  Voor de politieke 
duidelijkheid dient vast te staan hoe dit 
kabinet in het algemeen en de Minister
president in het bijzonder de program- 
basis van het kabinet ziet. Daarom vraag 
ik van de M.P. nadrukkelijk een duidelijke 
uitspraak, dat voor hem en zijn gehele 
kabinet de beide programs volgens de 
program-formule even belangrijk zijn en 
dat er van enige suprematie van Keerpunt 
geen sprake is.

H. van Spanning.

Het is ons een behoefte om, zij het in het kort, on
ze instemming te betuigen op het voortreffelijke 
artikel „Naar één Christelijke Demokratische 
Partij” , zoals gepubliceerd in de Nederlander van 
27 april j.1. een bijdrage van dr. P.A. 
Elderenbosch, ds. W.A.B. Hagen, drs. S.K. 
Meyers en mevrouw mr. J.A. van Ruler c.s. 
Ook wij zijn van mening dat de drie politieke 
partijen, welke vanuit hun beginsel Christelijke 
partijen willen zijn en gemeenschappelijke uit
gangspunten hebben, zoveel mogelijk moeten 
samenwerken in de praktische politiek.
Wij willen dit gehele art. onderschrijven, vooral 
waar geschreven wordt over de plaats van den 
„Bijbel” in de politiek. Oc^ wij willen dat artikel
1. van het beginselprogram van de C.H.U. zonder 
voorbehoud, het fundamentele uitgangspunt 
dient te zijn, voor één Christelijke Demokratische 
Volkspartij. Met minder willen wij niet tevreden 
zijn.
De nota van de kontaktraad is ons in principieel 
en praktisch opzicht te vaag en te weinig kon- 
kreet. Voor een Christen demokratische partij is, 
naar onze mening, nog heel duidelijk plaats, 
maar dan als beginselpartij met een goedhelder - 
van werkelijksheidszin getuigend program, waar
mee andere partijen, indien zij dit wensen 
kunnen instemmen, maar waarbij de keuze voor 
samenwerken niet aan ons is, wij wensen ons 
eigen program te handhaven.
Indien wij als Christen demokratische partij ons 
zelf nog een klein beetje respekteren, doch 
bovenal onze beloften wensen te houden, dienen 
wij ons zelf te blijven, d.w.z. ons eigen program te 
blijven volgen.
Dat betekend dan wel dat: eigen belang van de 
„Haagse Politici” plaats dient te maken voor 
partij belang - dit is - uitvoering van het beginsel 
en werkprogram. Dit vooral, is van levensbelang.

Bestuur Kiesver. Den Ham-Vroomshoop.
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De C,H,U. heeft de 
Christen-democratie gered

Waren wij in november 1972 een „aangeslagen” 
partij —  dat is op dit ogenblik wel helemaal voor
bij. Een nieuw elan heeft zich onder ons kunnen 
doorzetten. Onze Kamerfractie heeft u getoond, 
dat ook een electorale nederlaag in een politiek 
succes omgezet kan worden.
Wekenlang heeft de CHU de nederlandse 
politiek beheerst —  zij wilde wel onderhandelen, 
maar niet sjoemelen. Zij bleef in het eigen recht 
en het eigen geluid van de christen-democra
tische politiek geloven. De CHU is daarmee ge
worden tot het politiek tehuis van al die neder- 
landers, die het socialisme afwijzen, maar toch 
een nauwe binding tussen levensbeschouwing en 
staatkundig handelen wensen te behouden. 
Onze fractie heeft vertolkt, wat in onze achterban 
leeft (alle opinieonderzoekingen wijzen dat uit) en 
wat velen van een nieuwe CDU verwachten. Zij 
heeft daarmee vele confessionele kiezers, die 
anders haar splinterpartijen en de VVD zouden 
zijn gegaan, behouden voor de christen
democratie —  zonder daarbij concessies in de 
convervatief-liberale richting van Wiegel c.s. te 
doen.
Dat is een goede zaak. Vandaar de grote bijval, 
uit alle kringen zowel,van Biesheuvel als van de 
r.k. hoogleraar Duynstee en vele anderen. Ook U 
hoort ze ongetwijfeld in Uw omgeving.

GEVAREN

Het eigen geluid van de CHU heeft de
chr.democratische politiek niet verzwakt, maar 
juist gered. Ondanks alle goede wil tot samen- 
•rerking met elkaar is de nederlandse christen- 

. democratie in dit afgelopen jaar door twee ge
varen in toenemende mate bedreigd, gevaren, die 
ook thans nog lang niet zijn verdwenen. Ik wil ze 
noemen;

Ten eerste:
Vooral in de KVP, maar ook wel in ons eigen 
huis, werd steeds luider de roep om een nieuwe 
partij, die het Evangelie wei als een belangrijke, 
maar niet ais de enige en laatste norm wilde 
accepteren. Zo’n partij zou géén chr. partij in de 
eigenlijke zin van het woord meer geweest zijn. 
Ten tweede:
Voorai in de KVP, maar ook in de ARP werd 
steeds sterker de groep, die de polarisatie in feite 
wilde accepteren. Zij zag een nieuwe CDU 
immers als een ,jjrogressieve” partij, die een 
duurzaam verbond met de linkse partijen zou 
moeten aangaan. Daarmee wordt natuurlijk de 
geheel eigen plaats van een chr. partij, die al 
naargelang en omstandigheden ook heel goed 
met de liberalen en democratisch socialisten (en 
ook met GPV en SGP) zou kunnen samenwerken, 
geheel ontkend en verkocht voor een schotel rode 
soep.
Nu immers de C.H.U. fractie aan de authentiek 
chr. dem. staatkunde heeft vastgehouden is daar
mee voor zeer vele confessionele kiezers een alter
natief ontslaan. De KVP en ARP zullen daarmee 
terdege rekening moeten houden. De KVP door 
niet verder te gaan in de richting-de Zeeuw 
(„open partij”), de ARP en KVP door zich niet 
verder vast te klinken aan „Keerpunt ’72” . Ik zou 
daarom de stelling willen wagen, dat —  op de 
korte termijn —  door de onjuiste opstelling van 
AR en KVP de chr.dem. eenheid wel verstoord is, 
maar dat door de CHU op de langere termijn het 
bestaansrecht van de christen-democratie als 
eigen politieke stroming behouden is.

ONZE MARSROUTE

Dit bepaalt tevens onze verdere marsroute. Veel 
zal nu afhangen van de parlementaire opstelling

van KVP en ARP. De C.H.U. fractie zal haar taak 
blijven vervullen, nl. het doorzetten van ons eigen 
politiek program. Dit zal ons ongetwijfeld in de 
oppositie brengen tegenover het kabinet-den Uijl. 
Het zal er daarbij tevens om moeten gaan de rol 
van „waakhond” tegen de KVP en de ARP te 
spelen. Een aantal individuele AR en KVP- 
kamerleden zullen zeker geneigd zijn onze fractie 
daajbij te helpen. Hoe duidelijker daarbij ons 
eigen geluid zal zijn, hoe eerder deze krachten 
zich ook bij onze partnerpartijen zullen kunnen 
doorzetten.
Helaas zal dit nog wel enige tijd kunnen duren. 
Ondertussen zal de C.H.U. als partijorganisatie 
daarbij de fractie niet voor de voeten moeten 
lopen met een ontijdige „eenheid” , die uiteraard 
helemaal geen eenheid kén en z41 zijn. Dat zou 
ons volk ook niet begrijpen en daarmee zou de 
politieke verwarring onnodig toenemen.
Wat betekent dit nu voor de komende beslissing 
over een verdergaande chr.dem. samenwerking? 
Dat kan m.i. slechts betekenen, dat er eerst méér 
klaarheid moet komen in de politieke opstelling 
van onze drie partijen. Pas dan zal beslist kunnen 
worden over het aangaan van een federatie. Het 
beste zou dan ook zijn om eind juni nog géén be
slissing te vragen. Op zichzelf is het tegenover de 
kiesverenigingen al minder elegant om dit in het 
vakantieseizoen te doen. Politiek gezien zou het 
een slag in de lucht zijn.
Zal dit van invloed zijn op de samenwerking aan 
de basis, in de provincies en gemeenten? Ik geloof 
dat niet. Daar zullen —  zoals altijd, ook in het 
verleden —  plaatselijke en regionale omstandig
heden doorslaggevend zijn. Zelfs doorslaggevend 
moeten zijn, als wij tenminste nog in de eigen 
taak, plaats en autonomie van provincies en ge
meenten geloven.

W.A. Mateman
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N aar één Chr. dem. partij

Een merkwaardig geredigeerd

programvoorstelOp zaterdag 23 juni zullen KVP, ARP en CHU 
beslissingen moeten nemen over de christen-de
mocratische samenwerking. Door de kabinetsfor
matie en de discussies over de Nota van de 
Contactraad is het wellicht velen ontgaan dat de 
CHU op deze dag ook nog een programwijziging 
op de agenda heeft staan.

Het betreft een wijziging van Hoofdstuk II 
(Volksvertegenwoordiging) sub b, punt 4e, van 
het zogenaamde „gele boek” .

Het huidige artikel luidt als volgt;

„De openheid rondom de kabinetsformatie 
kan worden bevorderd, als de politieke par
tijen, die bereid zijn met elkaar regeringsver
antwoordelijkheid te dragen telkens voor de 
verkiezingen hieromtrent afspraken maken en 
deze afspraken ook in de openbaarheid bren
gen. Deze afspraken zullen in ieder geval be
trekking moeten hebben op de hoofdzaak van 
het regeringsprogram alsmede- zo mogelijk- 
op personen die eventueel minister-president 
o f minister kunnen worden.”

Voorgesteld wordt de volgende tekst van dit arti
kel:

„De openheid rondom de kabinetsformatie, 
maar bovenal de duidelijkheid bij de verkie
zingen, kan worden bevorderd, indien dé poli
tieke partijen voor de verkiezingen hun gemo
tiveerde voorkeur uitspreken voor bepaalde 
partijen waarmede men bereid is regeringsver
antwoordelijkheid te dragen. Vooroverleg c.q. 
afspraken met welke politieke partij dan ook, 
mag nimmer leiden tot uitsluiting van welke 
constructieve partij dan ook, vanwege de onbe
kendheid met de uitspraak van de kiezers.”

VRAGEN

De formulering van dit artikel roept een groot 
aantal vragen op. Om te beginnen is de toe
lichting op deze programwijziging uiterst sum- 

'mier. In het advies wordt gesteld dat de kiezers 
altijd een reeël alternatief moeten hebben en dat 
het maken van afspraken niet mag inhouden dat 
met andere constructieve partijen iedere sa
menwerking onder alle omstandigheden gewei
gerd wordt.
Nu is dit laatste argument geen tekortkoming van 
het bestaande artikel. Er zijn in 1971 en 1972 
slechts gemeenschappelijke programs van KVP, 
ARP en CHU tot stand gekomen. Uitsluiting van 
enige partij heeft nooit plaatsgevonden. 
Belangrijken is echter dat zowel in 1971 als in 
1972 geen zogenaamd „groot stembusakkoord 
van KVP, ARP en CHU met een andere partij of 
groep partijen is geformuleerd. In dit opzicht 
heeft inderdaad een reeël alternatief voor de kie
zers ontbroken.
In hoeverre bevordert het thans voorgestelde pro- 
gramartike! dit reeël alternatief?
Het antwoord moet zijn: In het geheel niet. 
Men combineert elementen, die in feite elkaar 
uitsluiten, c.q. eikaars effect teniet doen.
Men wenst: een voorkeursuitspraak; maar tevens 
mag geen enkele constructieve partij worden uit
gesloten.

TWEESLACHTIG

Dit geeft het voorgestelde programartikel een 
merkwaardig tweeslachtig karakter. Hoe moet 
hier een daadwerkelijk alternatief geformuleerd 
worden?
Men kan op basis van het voorgestelde artikel b.v. 
een uitspraak doen in de richting van VVD en 
DS’70; maar tevens de „linkse drie” niet uit
sluiten. Dan wel andersom: een voorkeursuit
spraak -doorgaans intentieverklaring genoemd- 
doen ten gunste van de „linkse drie” maar tevens 
VVD en DS’70 niet uitsluiten.
Met andere woorden; de kiezer heeft dan nog 
slechts weinig houvast. Men kan als dit op basis 
van de verkiezingsuitslag noodzakelijk is altijd 
nog een andere kant uit. Wordt dit bedoeld met 
„reeël alternatief’.?
De formulering van het nieuwe artikel biedt in dit 
opzicht volstrekt geen verbetering, gelet op de 
praktijk zoals deze zich in 1971 en 1972 op basis 
van het bestaande artikel heeft ontwikkeld. 
Eerder is in dit nieuwe voorstel -vergeleken met 
het bestaande artikel- van een duidelijke ver
zwakking sprake. En wel om de volgende rede-

a) Over de openbaarheid van de te maken af
spraken wordt in tegenstelling tot het be
staande artikel, niets vermeld. Vermoedelijk is 
hier van een slordige nalatigheid sprake.

b) Het bestaande artikel spreekt over afspraken, 
die in ieder geval betrekking moeten hebben 
op de hoofdzaak van het regeringsprogram. 
In de voorgestelde formulering wordt dit as
pect weggelaten. Gesproken wordt over: „ge
motiveerde voorkeur;” „vooroverleg c.q. af

spraken” . Deze formulering is vergeleken met 
het bestaande program vrij wazig,

c) Het bestaande artikel biedt in beginsel de mo
gelijkheid om een intentieverklaring dan wel 
een akkoord op hoofdpunten electoraal ster
ker te maken door „zo mogelijk” een kandi
daat premier en kandidaat-ministers aan te 
wijzen.
Deze mogelijkheid -die overigens in 1971 en 
1972 niet is toegepast komt in het voorgestelde 
artikel niet meer voor.

ONBEGRIJPELIJK

Het is onbegrijpelijk dat deze passage geruisloos 
is vervallen zonder enige toelichting.
Dit is te meer bedenkelijk omdat met name de 
„Linkse drie” zich sterk hebben gemaakt voor 

- aanwijzing van een kandidaat-premier en kandi
daat-ministers vóór de verkiezingen.
Nu zijn weliswaar aan het vooraf maken van 
„schaduwkabinetten” in de praktijk talloze be
zwaren verbonden maar vooralsnog is niet be
kend hoe de „linkse drie” thans tegenover dit 
punt staan. Terwijl bovendien twee van de drie 
christen-democratische partners deel uit maken 
van een kabinet- den Uyl.
Deze situatie schept ten aanzien van het noemen 
van kandidaat-ministers vóór de verkiezingen di
verse complicaties.
In dit programvoorstel wordt aan die complica
ties geen aandacht besteed. Geruisloos wordt de 
passage over de kandidaat ministers geschrapt. 
Men kan nu twee redeneringen toepassen:

a) De mogelijkheid om kandidaat-ministers te 
noemen is nooit toegepast. We schrappen dit 
en laten de zaak aan de praktijk over.

b) De mogelijkheid om kandidaat-ministers te 
noemen wordt geschrapt omdat ze onbruik
baar is gebleken. De mogelijkheid vervalt de
finitief.

En hiermee schept men een nieuwe complicatie. 
Er wordt een voorstel tot schrapping van een pas
sage in een programartikel gedaan zonder dat de 
beweegredenen worden vermeld. Op een dergelij
ke wijze kan men deze problematiek niet uit de 
weg gaan. Dit komt neer op „struisvogelpolitiek” . 
De vraag is namelijk niet opgelost. Ze wordt 
hoogstens door er stilzwijgend aan voorbij te 
gaan politiek geneutraliseerd.

ALLEEN CHU

Merkwaardig achten wij het dat de CHU over een 
zo moeilijk probleem van de intentieverklaringen

en de stembusakkoorden een beslissing neemt o- 
ver een wijziging van het program, zonder overleg 
met KVP en ARP; nota bene op de dag dat in een 
toch al gecompliceerde situatie gesproken moet 
worden over de Nota van de Contactraad. 
Kortheidshalve volstaan we hier met twee opmer
kingen:

a) Waarom wordt een zo belangrijk voorstel, 
voorafgaand aan een beslissing over de nota 
van de Contactraad, als het ware tussen „neus 
en lippen door” even behandeld, 

h) Is het afgezien van de procedure rond dit 
voorstel juist om een zo onrijp, onevenwichtig 
en slordig geregigeerd'voorstel op 23 juni in 
behandeling te nemen.

CONCLUSIES

Resumerend komen we tot de volgende conclu
sies:

1) Gelet op de praktische toepassing van de 
thans bestaande tekst is het nieuw voorgestel
de programartikel geen verbetering. Bezwaren 
tegen de bestaande tekst worden niet opgehe
ven.

2) De doelstelling van het nieuw voorgesteld arti
kel: het bieden van een reeël alternatief wordt 
niet bereikt. Het voorgestelde artikel is name
lijk innerlijk tegenstrijdig: het uitspreken van 
een voorkeur onder gelijktijdige handhaving 
van een opening naar andere partijen maakt 
het geboden alternatief vrij zwak en vermoe
delijk, gelet op de verkiezingen van 1971 en 
1972, onbereikbaar.

3) Een van de moeilijkste vragen rond de afspra
ken vooraf: het noemen van kandidaat-minis
ters en een kandidaat-premier, waartoe het 
bestaande artikel de mogelijkheid biedt, wordt 
in het voorgestelde artikel zonder enige toe
lichting weggelaten.
Aangezien van de mogelijkheid die de huidige 
tekst voor het noemen van kandidaat-be
windslieden biedt, tot nu toe geen gebruik is 
gemaakt, is get volkomen onduidelijk waarom 
zonder enige commentaar deze passage thans 
moet verdwijnen.

4) Het is, gelet op de problemen rond de vragen 
van intentieverklaringen en stembusakkoor
den, onverstandig om deze kwestie op 23 juni 
vóór de behandeling van de nota van de 
Contactraad „even” af te doen. is het vol
komen onduidelijk waarom zonder enige 
commentaar deze passage op 23 juni te doen, 
zonder vooroverleg met deze partijen.

Christelijk Historisch 
weekblad
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5) Typerend voor de slordige redaktie van dit 
voorstel is dat de openbaarheid” van de te ma
ken afspraken in tegenstelling tot het thans 
bestaande artikel niet wordt vermeld. 
Afgezien van taalkundige slordigheden, is het 
voorgestelde artikel uiterst wazig ten aanzien 
van de verschillen tussen voorkeursuitspraken 
(zogenaamde intentieverklaringen) en afspra
ken op hoofdpunten (zogenaamde stembusak
koorden)

6) De formulering van dit nieuwe artikel is der
mate tweeslachtigen onduidelijk dat het te zij
ner tijd wanneer het artikel met het oog op ko
mende verkiezingen, moet worden, toegepast, 
vermoedelijk reeds totaal door de praktijk 
achterhaald zal zijn.

7) De voorgestelde wijziging is onnauwkeurig en 
Ondoordacht. 6) De formulering van dit 
nieuwe artikel is dermate tweeslachtig en on
duidelijk De CHU zou er goed aan doen om 
dit voorstel te laten rusten tot een volgende 
bijeenkomst.

Europese Commissie klaar met milieuprogram
Als uitvloeisel van de Parijse topconferentie van 
oktober 1972 heeft de Europese Commissie on
langs haar fiat gegeven aan een „Aktiepro- 
gramma voor een politiek van het leefmilieu” . Dit 
programma geeft niet alleen een aantal doelstel
lingen, maar stelt ook een aantal akties voor, al 
blijven die nog erg algemeen geformuleerd. De 
enige concrete toezegging die de Commissie in dit 
rapport heeft willen doen, is dat nog dit jaar een 
voorstel zal worden ingediend tot oprichting van 
een „Stichting voor verbetering van de Levens- en 
Arbeidsvoorwaarden” . Deze „Stichting” was een 
idee van de Franse Président Pompidou op de 
Parijse top.
Men had van het Italiaanse commissielid 
Scarascia, tevens vice-president der Europese 
Commissie, die belast is met de milieuvraagstuk
ken en derhalve als de „auctor intellectualis” van 
dit programma moet worden gezien, echter een 
wat gedurfder aanpak mogen verwachten, die 
tevens van enige visie inzake de materiële be
scherming van ons leefmilieu zou hebben mogen 
getuigen. Nu beperkt het rapport zich echter 
grotendeels tot de gebruikelijke schema’s met de 
niet minder traditionele oplossingen. Het geheel 
is bovendien erg vrijblijvend, daar nergens van 
een nauwkeurig omschreven streefdatum sprake 
is.
Dat de Europese krachten dienen gebundeld te 
worden om de strijd tegen de milieuvervuiling 
aan te gaan, is nogal vanzelfsprekend. Wel heeft

het rapport de verdienste bepaalde principes nog 
eens extra duidelijk te stellen. Zo wordt o.m. be
paald dat het de vervuiler is, die voor de kosten 
van de maatregelen ter bescherming van het leef
milieu moet opdraaien.
Positief is tevens de verruiming naar het sociale 
vlak. De Gemeenschap stelt zich immers tevens 
tot doel de arbeids- en levensomstandigheden in 
het door haar bestreken gebied te verbeteren, zo
dat men wel degelijk mag spreken van de „kwali
teit van het bestaan” . Ander winstpunt is dat men 
zich tot doel stelt te voorkomen i.p.v. te genezen.

AKTIES

Het eigenlijke aktieprogramma omvat drie soor
ten akties. De eerste is gericht op de verminde
ring der verontreiniging. Het betreft hier b.v. een 
standarisering van de meetmethoden en tech
nieken, harmonisering van de definities van 
verontreinigde produkten en sectoriële adviezen 
voor de industriën die tot de grootste vervuilers 
behoren. Akties om het probleem van de zeever- 
ontreiniging aan te pakken, moeten volgens de 
Commissie in internationale organisaties worden 
gevoerd. Hierbij speelt het probleem hoe effec
tieve controle uitgeoefend kan worden en hoe 
sancties getroffen kunnen worden om de interna
tionale overeenkomsten te doen naleven.
Een tweede reeks acties is meer direct gericht op 
de verbetering van het leefmilieu. Het gaat

hoofdzakelijk om „gemeenschappelijke sectoriële 
akties” (landbouwstructuren, industriepolitiek). 
Zo wordt o.m. herinnerd aan de reeds ingediende 
voorstellen tot steun aan de landbouw in berg
achtige streken en aan een voorstel om de herbe
bossing te bevorderen.
In het derde deel van het aktieprogramma gaat 
de Commissie tenslotte in op de noodzaak, om 
met andere landen of groepen landen in interna
tionale organisaties samen te werken.
Tenslotte zij nog vermeld dat reeds communau
taire richtlijnen voor de bescherming van het 
leefmilieu door de Raad van Ministers worden 
goedgekeurd. Zo werden b.v. het koolmonoxyde- 
gehalte van uitlaatgassen en het toelaatbare ge
luid van automotoren reeds geregeld.
De beoogde doelstellingen alsmede het aktiepro
gramma om deze te bewerkstelligen moeten nu 
nog de zegen krijgen van het Europees Parle
ment, terwijl ook de permanente 
vertegenwoordigers der lidstaten en het sociaal èn 
economisch comité van de EEG er hun zegje nog 
over zullen hebben. Voor 30 juni moet uiteinde
lijk de Ministerraad der Negen, conform de be
sluiten van de top van Parijs van vorig jaar, op de 
knop drukken om het geheel iti werking te stel
len. O f het veel uit zal halen . . .

Haus GualHierie van Wezel
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Afscheid Christelijk-H istorische bewindslieden
Dis. B. J. Udink Mr. C. van Veen Dr. R. J. H. Kruisinga Mr. W. Scholten

Het nieuwe kabinet heeft zich de 
afgelopen week voor het eerst 
gepresenteerd aan de volksverte
genwoordiging. Het kabinet- 
Biesheuvel is daarmee voorgoed 
geschiedenis geworden. ,
Van het kabinet-Biesheuvel 
maakten vier christelyk- 
historische bewindslieden deel 
uit: de ministers mr. BJ. Uddink 
en mr. C. van Veen en de staats
secretarissen: dr. RJJH. Kruisin
ga en mr. W. Scholten.
De CHU is het viertal veel dank 
verschuldigd. In onderstaand 
artikel belicht de redactie van 
JDe Nederlander” het werk en 
de betekenis van de vier afgetre
den bewindslieden.

Drs. BJ. Udink

Drs. B J. Udink begon zijn loopaaan als bewinds
man in het kabinet-De Jong als minister zonder 
portefeuille belast met de ontwikkelingssamen
werking. Op deze post. heeft hij pioniersarbeid 
verricht en zich e’en voortreffelijke naam bezorgd. 
Geen wonder dat het niet moeilijk was om hem in 
het kabinet-Biésheuvel een zware portefeuille toe 
te vertrouwen. Dit werd Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening. Op zijn eigen intelligente 
en snelle wijze werkte hij zich in en uit de proble
men. De goede lijn vam Min. Schut werd voortge
zet wat betreft de kwantiteit van de woningbouw. 
Het streefgetal van 137.500 woningen werd ruim
schoots gehaald. Betreffende de financiering van 
de sociale woningbouw werden duidelijke lijnen 
getrokken. Er werd niet meer zo eenzijdig gelet 
op de uitbreiding doordat de produktie voortaan 
meer werd afgestemd op de kwaliteitsbehoefte en 
beter ingepast in het ruimtelijk patroon.
In april 1972 werd door Min. Udink de Nota 
Volkshuisvesting bij- de Tweede Kamer inge
diend. De doelstellingen van het beleid werden in 
deze voortreffelijke nota duidelijk weergegeven. 
Deze waren vooral gericht op het verkrijgen van

een passende en betaalbare woning voor alle la
gen van de bevolking. De belangrijkste beleids
ombuiging hierbij was, dat voortaan niet meer de 
woning zou worden gesubsidieerd, maar de be
woner van het huis. Sociaal gezien een belangrij
ke maatregel, omdat daardoor het mogelijk zou 
worden de overheidssteun meer ten goede te laten 
komen van degenen, die daaraan de meeste be
hoefte hebben.
De huurliberalisatie, het afschaffen van de huur- 
prijsbeheersing, werd gestadig voortgezet. Boven
dien kwam er een nieuwe regeling tot stand met 
betrekking tot de huurprijzen door de veelom
streden huurharmonisatie. Een moedige daad 
van Minister Udink, want zware kritiek was te 
verwachten. Toch was het nodig de impopulaire 
maatregel te durven nemen teneinde te komen tot 
een meer harmonisch huurpatroon.
Extra aandacht werd door de Minister besteed 
aan de huisvesting voor minder draagkrachtigen 
door een speciale financieringsregeling en het be
vorderen van de doorstroming uit goedkope ou
dere visoningen naar nieuwbpuwwoningen. Bo- 
■vaidien werdTiet aantal geschikte kleine wonin- 
^ n  voor T»jaaiiden drastisch verhoogd tot min
stens 17JXX) per jaar. Tevens nog een extra subsi

die voor de bouw van bejaardentehuizen. Ook de 
huisvesting voor buitenlandse werknemers werd 
niet vergeten.
Grote zorg besteedde Min. Udink aan de stads
vernieuwing. Meer dan 250 mln. per jaar werd 
hiervoor uitgetrokken en in de nota Volkshuis
vesting werd een ontwerp van wet op de stadsver
nieuwing aangekondigd, als een aanvulling van 
de wet op de Ruimtelijke Ordening.
Het Ruimtelijk beleid van Min. Udink gaf trou
wens duidelijk blijk van een nieuw élan. Met na
me denken wij hierbij aan de nota over de open
baarheid bij de voorbereiding van het ruimtelijk 
beleid, die op Prinsjesdag aan het Parlement 
werd aangeboden. Tevens willen wij noemen de 
spreidingsnota, waarbij de grondslagen gelegd 
zijn voor een beleid dat gericht is op een wezenlij
ke afremming van de groei van de kantorensector 
in het Westen van ons land en op versterking van 
de werkgelegenheidsstructuur in het Noorden en 
Zd.-Limburg. Het wetsontwerp selectieve investe
ringsregeling werd mede door hem ondertekend 
en ingediend evenals de nota Noorden des Lands 
en Zuid-Limburg.
Een flinke aanzet heeft Udink gegeven aan het 
werk voor de aanvullende nota de Tweede Nota 
over de ruimtelijke ordening in ons land. Speciaal 
de nieuwe milieu-inzichten spelen hierbij een 
grote rol.
Krachtige maatregelen zijn door hem genomen 
om het groene hart van Holland schoon te hou
den en om de grote agglomeraties leefbaarder te 
maken door verbetering van oudere wijken en de 
uitbreiding van nieuwe in de z.g. uitstralingsge
bieden. Voor de reconstructie van Midden-Delf- 
land werd een wetsontwerp bij de Kamer inge
diend. De detailhandel werd niet vergeten, waar
bij wij o.m. denken aan het tegengaan van een 
ongebreidelde vestiging van zaken op terreinen 
buiten de bebouwde kommen.
In de nadagen van het Kabinet-Biesheuvel nam 
hij op voortreffelijke wijze de portefeuille waar 
van Verkeer en Waterstaat. De begrotftig van dit 
Departement verdedigde hij in de urenlange de
batten met een zelfverzekerdheid en deskundig
heid alsof hij reeds meerdere jaren minister van 
Verkeer en Waterstaat geweest was. Door de op
positie werd hij geregeld belaagd met een regen 
van moties amendementen, maar verreweg de 
meesten werden door de Kamer verworpen, om
dat de meerderheid achter zijn beleid stond en 
vanwege de krachtige verdedigingargumentatie.

Mr. C. van Veen

Mr. van Veen begon zijn zesjarige periode van 
bewindsman als staatssecretaris van Binnenland
se Zaken. In die functie verwierf hij roem bij het 
georganiseerde overleg met de ambtenaren en 
legde hij de grondslag voor de gewestvorming 
door de gemeenten in ons land. Niemand ver
baasde het dan ook, dat Staatssecretaris Van 
Veen voor het Kabinet-Biesheuvel hoge ogen 
gooide naar een zware Ministerpost. Dat dit ech
ter de portefeuille van Onderwijs en Weten
schappen zou worden, hadden weinigen verwacht 
en hij werd in onderwijskringen dan ook aanvan
kelijk met gemengde gevoelens aanvaard. Die ge
voelens zijn in de afgelopen twee-jarige periode in 
positieve zin veranderd. Vooral het genomen ini
tiatief tot oprichting van de Centrale Commissie 
voor Onderwijs Overleg is goed gevallen. Hierbij 
werd namelijk een nieuwe mogelijkheid gescha
pen voor hen die bij het onderwijs betrokken zijn 
om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van 
het beleid.
Minister Van Veen ontpopte zich op zijn Minis
terie als een organisator van formaat. Aan zo’n 
bewindsman was daar juist grote behoefte.
Het beleid van hem is sterk becritiseerd. Aanvan
kelijk zelfs op stormachtige wijze, als we b.v. den
ken aan de massale manifestatie 0-71 te Utrecht. 
Toch heeft deze demonstratie achteraf bekeken 
het beleid ondersteund, omdat ons volk wakker 
werd geschud en geconfronteerd met de enorme 
vraagstukken, vooral van financiële aard, opge
roepen door de mammoetwet. De oppositie stem
de weliswaar tegen de eerste begroting, maar dit 
deed de gelederen van de regeringspartijen nau
wer aaneensluiten om deze moedige bewindsman 
krachtig te steunen. Die steun bleef ook toen Van 
Veen de erfenis van de collegegeldverhoging 
overnam van Minister de Brauw, onder het motto 
van: „Als je aan een kous breit dan moet die wel 
afkomen” . Met ongelooflijke werkkracht stortte 
hij zich in de problemen van het omvangrijke on
derwijsveld. In een uitvoerige beleidsnota schonk 
hij aandacht aan de beleidsrol van het ministerie 
en de struktuurrol van het onderwijsoverleg, als
mede de bekostiging van het onderwijs, de leer
middelen, de leerplanontwikkeling en de school
begeleiding.
De nota was a.h.w. een gedegen antwoord op de 
geuite kritiek, dat de bezuinigingen niet geaccep
teerd konden worden o f om de Minister zelf te ci
teren: ,iZe\is een keizer kan geen kleren kopen, 
als die er niet zijn” .
Minister Van Veen was trouwens sterk in het uit
spreken van ministeriële beeldspraak: Vrijheid 
van onderwijs betekent niet dat alles kan o f  wij 
willen geen beleid voeren met het hoofd in de

\
wolken, maar met beide benen op de grond. Zijn 
beleid was steeds gebaseerd op reële gegevens en 
niet op verlanglijstjes.
Een van de hoofdpunten was de verlaging van de 
leerlingenschaal voor alle kleuterscholen en de 
uitbreiding van de partiële leerplicht tot de 16-ja- 
rigen. De wetgevende arbeid kreeg vooral gestalte 
in de laatste periode. Hoe zou dat ook anders 
kunnen? Wij denken hierbij aan de school- en 
cursusgeldwet, de erkenning instelling schriftelijk 
onderwijs, de regeling van de titel„ing” . Voorts de 
oprichting van een rijksuniversiteit te Rotterdam 
en de beslissing omtrent de universiteit van 
Maastricht.
Onder zijn beleid verscheen in het Staatsblad een 
wijziging van de wet op het wetenschappelijk on
derwijs betreffende de regeling toegang tot aca
demische examens en de nota „Op weg naar ho
ger onderwijs nieuwe stijl” .
De belangrijkste maatregel nog genomen bij het 
scheiden van de markt was de invoering van het 
vierjarig beroepsonderwijs per 1 aug. a.s., alsme
de de maatregel ter invoering van een tweede on- 
derwijsdag voor 15-jarigen en de uitbreiding van 
de nieuwe lerarenopleiding.
Minister Van Veen opereerde zeer bekwaam, dat 
erkent thans vriend en vijand. Hij ging zich niet 
te buiten aan schone beloften, die niet waar te 
maken zijn en afspraken met hem gemaakt wer
den ook nagekomen.
Aan zulke nuchtere, bekwame en hardwerkende 
bewindslieden heeft ons land meer dan ooit grote 
behoefte.

Dr. RJJÏ. Kruisinga

Het overstapje van de bekende en bekwame 
staatssecretaris van Volksgezondheid dr. R.J.H. 
Kruisinga naar de gelijke funktie op Verkeer en 
Waterstaat wekte aanvankelijk nogal bevreem
ding. Thans kan echter gesteld worden dat hij er 
geheel in geslaagd is om de bedenkingen om te 
buigen in algemene waardering.
Het werk van staatssecretarissen is over het alge
meen minder op de voorgrond dan dat van de mi
nisters, maar is niettemin erg belangrijk. Dat de 
milieuproblematiek ook bij dit ministerie een rol 
van betekenis vervult bewijst wel de aandacht die 
Staatssecretaris Kruisinga aan de geluidshinder 
en de lucht- en waterverontreiniging besteedde. 
Dit lag natuurlijk geheel in zijn straatje. Geen 
wonder dat een wijziging van de luchtvaartwet in 
zijn periode tot stand kwam, waardoor het moge
lijk werd vliegtuigen met een hoog lawaainiveau 
te weren. Vliegtuigen, die veel lawaai maken, zul
len op grond daarvan boven ons land niet mogen 
vliegen. Door hem werden verder besluiten geno
men, die de nachtsluiting van de vliegvelden 
Schiphol en Zestienhoven tengevolge hadden. 
Voorts werd een wetsontwerp tot regeling van de 
vermindering van de geluidshinder rond alle 
vliegvelden afgerond. Op ander milieutechnisch 
gebied werd op Verkeer en Waterstaat voortge
werkt aan de uitvoeringsbesluiten van de door 
hem in zijn vorige funktie verdedigende wetten 
op de lucht- en waterverontreiniging.
Een verbetering van de financiering van de KLM 
bereikte door zijn toedoen het Staatsblad. Met 
Mexico, Japan en Australië werd onderhandeld, 
waarbij nieuwe landingsrechten werden verkre
gen.
In de tweede helft van 1972 presideerde hij de 
Raad van Verkeersministers van de EEG in 
Brussel, waarbij na moeizame onderhandelingen 
nieuwe sociale- en contingenteringsregelingen 
voor transport tot stand kwam, alsmede een op- 
legregeling naar de Binnenvaart op de Rijn. 
Staatssecretaris Kruisinga werd benoemd tot 
vice-voorzitter en later tot voorzitter van de Eu
ropese conferentie van verkeersministers. In die 
tijd kwamen internationale aanbevelingen voor 
de bevordering van de verkeersveiligheid tot 
stand. Hier zien wij dus weer dat van zijn ervarin
gen op volksgezondheid een goed gebruik ge
maakt werd.
Bij de Kamer werden door hem internationale re
gelingen ingediend om de vervuiling (o.m. door 
olie) van de zee door schepen tegen te gaan.

Op het gebied van de zeescheepvaart diende hij 
tevens een wetsontwerp in ter verbetering van de 
sociale omstandigheden van zeevarenden.
Mede door dr. Kruisinga werd een wetsontwerp 
ingediend, dat de fiscale situatie van de zee
scheepvaart belangrijk verbeterde. Een nieuwe 
aanzet werd gegeven aan het moeilijke vraagstuk 
van de verbetering van de financiering van de
P.T.T.
Een verschil van mening met de EEG-commissie 
te Brussel over de Nederlandse binnenvaart werd 
doorbroken. Daardoor werd het mogelijk voort
gang te maken met de behandeling van de sloop- 
regeling voor de binnenvaart.
Een plan tot reorganisatie van de opleiding tot 
verkeersvlieger werd in grote lijnen gereedge
maakt. Besloten werd tot de aanschaf van geluid
arme lesvliegtuigen ih Eelde.
Voor Fokker kwam een nieuwe financieringsre
geling tot stand en tevens ^erd besloten tot fi

nanciële steun aan de ontwikkeling van de ver
lengde versie van het geluidarme Fokker Fellow- 
ship vliegtuig.
Voorts kwam er een nieuwe wettelijke regeling 
ten dienste van de verkeersgeleiding naar vlieg
tuigen.
Ook werd een wetsontwerp voor de veiligheid van 
de binnenvaart voorbereid. Bij de Ned. Spoorwe
gen werd het goederenvervoer gesaneerd om de 
verliezen zo drastisch mogelijk terug te brengen. 
Zo zorgvuldig mogelijk werden daarbij de regio
nale belangen in het oog gehouden.
Het internationaal overleg over de ontwikkeling 
van nieuwe technieken op het gebied van de 
Spoorwegen werd geïntensiveerd.
Met een groot aantal landen werden internatio
nale verdragen betreffende het beroepsgoederen- 
vervoer op de weg afgesloten.
Ten dienste van het wetenschappelijk onderzoek 
in de zeescheepvaart-werden belangrijk grotere 
bedragen dan in het verleden beschikbaar ge
steld. Zo werd ook een begin gemaakt met de 
stichting van een Nationaal Maritiem Instituut. 
Uit deze opsomming van activiteiten zal het dui
delijk geworden zijn, dat ook Staatssecretaris 
Kruisinga veel werk heeft verzet al was het niet 
altijd even spectaculair, belangrijk was het wel. 
Jammer genoeg kon ook hij vele zaken niet vol
doende afronden, maar zijn opvolger zal gemak
kelijk kunnen voortbouwen op de gelegde funde
ringen. Wij hopen in het belang van het land dat 
dat ook werkelijk gebeuren zal.

Mr. W. Scholten

Van onze CH-bewindslieden heeft mr, W. Schol
ten het land het kortst mogen dienen. Niettemin 
heeft hij kans gezien om in deze korte spanne 
tijds enorm veel werk te verzetten dat voor het 
merendeel van duurzame betekenis zal blijken te 
zijn. De funktie van Staatssecretaris van finan
ciën, belast met de fiscale zaken, lag geheel in zijn 
lijn. Als weinigen kent hij ons ingewikkelde be
lastingsysteem. Ideeën, die hij als kamerlid in de 
loop der jaren had gelanceerd kon hij nu probe
ren nader uit te werken en ingevoerd te krijgen. 
Dat is hem dan ook voor een belangrijk deel ge
lukt. Speciaal denken wij hierbij aan de fiscale 
oudedagsreserve voor zelfstandigen en de invoe
ring van.het schijventarief in de loon- en inkom
stenbelasting.
De oppositie heeft alles gedaan om deze wetsont
werpen tegen te houden, omdat deze scores niet 
door het kabinet Biesheuvel gemaakt mochten 
worden.
Met taaie vasthoudendheid en gesteund door de 
regeringsgezinde fracties haalden de omstreden 
wetsontwerpen toch het einddoel. Gélukkig wel, 
want zij behoren mede tot de beste die tijdens het 
kabinet Biesheuvel tot stand kwamen.
De fiscale oudedagsreserve was een langgekoes, 
terde wens van de zelfstandigen, om een soort
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De Zwarte Piet kunnen ze houden
door drs. A. M . de Boo

aanvullende pensioenregeling te kunnen opbou
wen zonder het bedrijf te kort te doen. Ook aan 
andere zelfstandigen werd gedacht. Met name 

'denken wij hierbij aan de fiscale begeleiding van 
beroepspensioenregelingen voor artsen, etc. Het 
ingevoerde schijventarief in de loon- en inkom
stenbelasting had ondermeer tot gevolg:

a. Verzelfstandiging van de werkende gehuwde 
vrouw door het afschaffen van de samenstel
ling met het inkomen van de echtgenoot.

b. De afschaffing van een aparte tarieflijn voor 
ongehuwden de z.g. strafklasse.

c. Een verlichting voor onvolledige gezinnen met 
kinderen zoals deze dikwijls voorkomen bij 
weduwnaars, weduwen en ongehuwde moe
ders.

d. Een belangrijke verhoging van de belasting
vrije voet.

e. Verhoging van de bejaardenaftrek, waardoor 
enkel AOW-genieters ook in 1973 buiten de 
belasting blijven.

f. Een afzwakking van de progressie voor de 
middengroep.

Ook het wetsontwerp fiscale begeleiding van het 
spaarloon haalde het Staatsblad, waardoor werk
gevers de belastingverplichtingen terzake vol
doen.
Tot zover de wetsontwerpen die een belangrijke 
structuurverbetering van de belastingen tot stand 
brachten.
Daarnaast slaagde Staatssecretaris Scholten er in 
om bij de dekkingsplannen door een evenwichti
ge verdeling van de lasten ieder het zijne te geven 
o f van ieder het zijne te nemen al naar gelang het 
nodig en wenselijk was. De beide dekkingsplan
nen zaten meesterlijk in elkaar en zij haalden 
glansrijk de eindstreep.
Hij zorgde er wel voor, dat er voor de Kamerleden 
ook nog wat te amenderen viel. Ook internatio
naal gezien heeft mr. W. Scholten verbeteringen 
aartgebracht. Wij denken hierbij aan de Accijns
harmonisatie met België en Luxemburg, waar
door de grenscontrole kon vervallen. Voorts aan 
de belangrijke verruiming van de openstelling 
van douanekantoren aan onze Oostgrens.
Een herziening van de Belastingregeling in het 
Koninkrijk (verhouding Suriname en Antillen) 
werd in gang gezet.
Werd enerzijds de controle op de motorrijtuigen
belasting verscherpt, anderzijds werd de vrijstel
ling voor invaliden verruimd. Datzelfde geldt ook 
voor de aftrek van buitengewone lasten voor oor
logsslachtoffers.
Het spreekt vanzelf dat ook de belastingdienst 
gereorganiseerd moest worden en meer aange
past aan de moderne eisen en de nieuwe moge
lijkheden door automatisering.
Daarnaast kwam een verdieping van de aanslag- 
regeling en controle tot stand, waardoor meer 
aandacht geschonken kan worden aan individu
ele gevallen.
Tenslotte vermelden wij nog de uitbreiding van 
de voorlichting en bijstand aan belastingplichti
gen o.m. bij het invullen van het aangiftebiljet. 
Het is een bijzondere prestatie van Staatssecreta
ris Scholten geweest om in twee jaar met zoveel 
de eindstreep te halen, hetgeen vooral te danken 
was aan zijn deskundigheid en doorzettingsver
mogen.

GRAAN VOOR BANGLA DESH

De Nederlandse minister voor Ontwikkelings
samenwerking, drs. J.P. Pronk, heeft de 
secretaris-generaal van de Verenigde Naties 
meegedeeld dat Nederland 2000 ton graan be
schikbaar stelt ter bestrijding van de hongers
nood in Bangla Desh. Evenals in zes Afrikaanse 
landen, waaraan Nederland vorige week 500 ton 
graan-biscuits beschikbaar stelde, heeft de grote 
droogte van de afgelopen maanden een groot deel 
van de oogsten in Azië doen mislukken. Ernstige 
voedseltekorten worden uit vrijwel alle gebieden 
in India, Pakistan en Bangla Desh gemeld. Voor 
deze laatste staat wordt het rijsttekort voor dit 
jaar op 2,5 miljoen ton geschat. Nederland heeft 
met deze graanschenking andermaal gehoor 
gegeven aan de dringende oproep die de. direc- 
teur-generaal van de WereldvoedSel- en Land
bouworganisatie FAO op de wereld heeft gedaan 
om de getroffen landen te helpen.

Volgende maand gaan de KVP, de ARP en de 
CHU bekijken of er nog iets te redden valt van de 
zwaar geteisterde christen-democratische con
ceptie. Een nagenoeg onmOgeiijk stnk hersen
gymnastiek zal nodig zijn om nog een resolutie te 
bedenken, die de siijtagesiag van het recente ver
leden naar de achtergrond kan dringen.
Niet alleen de kabinetsformatie heeft fundamen
tele verschillen van inzicht aan het licht gebracht, 
ook reeds in een eerder stadium werd de samen
werking op de proef gesteld. In dit verband zou ik 
nog eens willen herinneren aan die schimmige 
weken na de cnd in wezen onnodige cnj breuk in 
het kabinet-Biesheuvel van vorig jaar. Omdat de 
CHU toen van mening was dat het algemene be
leid van dat kabinet juist was, is er toen onzer
zijds sterk op aangedrongen al het mogelijke te 
doen om de breuk in het kabinet-Biesheuvel te 
helen. Noch de KVP, noch de ARP hebben ons 
toen meer dan wat aarzelende verbale steun ge
geven. Dat is een van de oorzaken geweest waar
om mr. Y. Scholten helaas niet is geslaagd.

Reeds toen openbaarden zich politieke verschil
len die later bij de totstandkoming van dit kabi
net mede geleid hebben tot een politiek uitéén
gaan van KVP en ARP enerzijds en CHU ander
zijds. Ik haal deze dingen echt niet nog eens op 
om accenten op verschillen te leggen. Integen
deel. Maar het is echter wel zinvol om bij de be
sluitvorming op de komende Unieraad en de 
daarop volgende Algemene Vergadering de feiten 
goed in het oog te blijven houden. En .die feiten 
liegen er niet om.

BEWUST

KVP en ARP hebben zich geheel o f gedeeltelijk 
laten inpakken door de linkse drie en de CHU 
heeft daaraan bewust niet willen meedoen. Ach
ter deze beslissingen liggen diepere motieven die 
tenslotte teruggaan op het basis gegeven van de 
politieke opstelling van de achterban. Wie de 
ontwikkelingen uitsluitend wil verklaren uit tak- 
tische motieven maakt een politieke beoorde
lingsfout van de eerste orde.
Op 23 juni a.s. zullen we bovendien nog wat meer 
weten dan op het moment, waarop dit stukje ge
schreven is. De regeringsverklaring is dan gehou
den en reacties van de verschillende partijen zijn 
dan bekend.
In Nederland bestaat intussen vrijwel een com
munis opinio over het karakter van dit kabinet. 
Vriend en vijand zijn het erover eens dat de ploeg 
van Den Uyl een overgangskabinet is naar nieuwe 
verhoudingen. O f dat althans dient te zijn. 
Sommige confessionelen dichten dit kabinet een 
brugfunctie toe naar een duurzaam akkoord met 
de PvdA en haar satellieten, anderen zien de 
brugfunctie als een wat wezenlijker overgang 
naar een definitief politiek tweestromenland. Met 
name in de kringen van de linkse drie wordt er 
vurig op gehoopt dat bij de volgende verkiezingen 
links Nederland werkelijk en alléén over een 
meerderheid in ons parlement zal beschikken. 
Piet Grijs vertolkte die hoop in een recent num
mer van Vrij Nederland heel treffend door ons 
mee te delen dat hij pas dan echt blij zou zijn.
De PvdA streeft in samenwerking met haar part
ners naar de absolute meerderheid. Dat is vol
strekt legitiem. Maar we moeten het wel onder
kennen. En we moeten ook beseffen dat de KVP 
en de meerderheid van ARP op dit moment hard 
bezig zijn om de PvdA daarbij een behoorlijk 
handje te helpen.

HYPOTHEEK

Juist dat legt nu zo’n loodzware hypotheek op de 
christen-democratische samenwerking waar we 
op 23 juni ongetwijfeld dierbaar over zullen pra
ten. En ook moeten praten, omdat er tenslotte op 
regionaal nivo een stukje samenwerking is ge
groeid.
Maar vrijwel alle terzake kundig commentatoren 
in ons land hebben de christen-democratische 
samenwerking op nationaal nivo nagenoeg afge
schreven. Zo komt Pierre van Enk in Trouw van 
26 mei tot de volgende ontboezeming:

„Bij dit alles dreigt de CH-fractie het échec 
van de christen-democratische samenwerking 
helemaal af te zullen maken nu zij aarzelt 
tussen een strikt zakelijke beoordeling van 
het kabinet en een duidelijk oppositionele op
stelling. Het eerste houdt de Unie in de buurt 
van de ARP en de KVP, het tweede brengt ze
tels op. Van de vraag welke van beide neigin
gen de overhand zal krijgen hangt natuurlijk 
af o f de versukkeling waarin het confessionele 
eenheidsstreven verzeild is geraakt, al dan 
niet definitief is.”

Aldus Trouw van afgelopen zaterdag.
Als ik dit soort dingen lees krijg ik er pas echt 
goed de pest in. Want nu wil men willens en we
tens, maar volmaakt ten onrechte, de CHU de 
zwarte piet toespelen.
Maar dat gaat toch mooi niet door. Want niet de 
CHU heeft het confessionele programma tot een 
zijlicht op „Keerpunt ’72” gedegradeerd, maar 
KVP en ARP. Niet de CHU heeft zich als voet
veeg laten gebruiken, maar anderen hebben dit 
politiek masochisme opgebracht.
De CHU is van de confessionele drie de enige die

met een zuiver geweten het christen democrati
sche verkiezingsprogramma kan verdedigen. 
Trouwens, Biesheuvel heeft zijn bloedeigen ARP 
ook al verweten niet de lijn van de CH te hebben 
gevolgd.
Van Enk maakt bovendien het onzinnige onder
scheid tussen een strikt zakelijke beoordeling en 
een duidelijke oppositionele opstelling.

DOODEENVOUDIG

De CHU zit doodeenvoudig in de oppositie. Wij 
hebben geen programmatische en geen persoon
lijke bindingen met dit kabinet. Een zakelijke be
oordeling betekent in dit geval oppositie op basis 
van wat de confessionelen in hun programma 
hebben beloofd. Een uiterst kritische instelling, 
die het toelaat dat we de ARP en de KVP bij 
voortduring herinneren aan wat zij de kiezers met 
ons hebben voorgehouden.
Deze schijntegenstelling, die Van Enk ten tonele 
voert, moet zo snel mogelijk naar fabeltjesland, 
omdat ook op basis daarvan ons een zwarte piet 
zal worden toegeschreven. En ook dat gaat mooi 
niet door.
O f er van de christen-democratische samenwer

king nog iets terecht komt hangt niet van ons af, 
maar van de verhouding van KVP en ARP tegen
over dit kabinet. De idee van de samenwerking 
heeft bij de CHU warme sympathie ondervonden. 
In de verkiezingstijd hebben we daarvan getuigd. 
Het is ons niet in erg veel dank afgenomen. 
Ondanks dat bestaat die sympathie nog wel, 
maar niet meer tot elke prijs. We zijn wat wijzer 
geworden. Het standpunt dat de fractie bij de ka
binetsformatie heeft ingenomen wordt in de Unie 
nagenoeg unaniem gesteund. Het woord is thans 
aan de KVP en aan de Anti-Revolutionairen. In 
het licht van de verwoestingen op het politieke 
slagveld doet het Wat „weltfremd” aan een oproep 
in de krant te lezen van enkele CHU-mensen om 
toch vooral op 23 juni te besluiten tot één samen
gevoegde christendemocratische partij. Ik twijfel 
geen moment aan de oprechtheid van de daaraan 
ten grondslag liggende motieven. Maar zij zullen 
het mij wel vergeven wanneer ik hen een beetje 
meer inzicht in de politieke realiteit van harte 
toewens.

Enfin, we zien het allemaal wel. Op 23 juni. 

Maasland, 27 mei 1973 Drs. A.M. de Boo

«X^

Het Europa der 

Christenen - 

een oecumenische 

gebedsdienst

*

*
*

Vertegenwoordigers van alle christelijke kerken 
uit de negen landen van de Europese 
Gemeenschap hebben in de Brusselse St- 
Michiels kathedraal een oecumenische gebeds
dienst gehouden die in het teken stond van: 
Europa en de Derde Wereld, christendom en 
winstbejag.

Voorgezeten door de Belgische kardinaal 
Suenens, de anglikaanse aartsbisschop dr. 
Ramsey en de leiders van de verschillende chris
telijke kerken in België werd de plechtigheid 
bijgewoond door de voorzitter en leden van de 
Europese Commissie, de permanente vertegen
woordigers van de EG-landen, de bij de Gemeen
schap geaccrediteerde diplomaten alsmede door 
de apostolisch nuntius te Brussel mgr. Cardinale, 
de Nederlandse minister voor Ontwikkelings
samenwerking Pronk en de Braziliaanse aarts
bisschop Dom Helder Camara,

NADRUK

In alle gebeden, gezangen, homilies en toe
spraken, die in zes talen, werden gehouden, werd 
de nadruk gelegd op de idee van de christelijke 
verantwoordelijkheid jegens de gehele mensheid. 
Zo herinnerde kardinaal Suenens in zijn toe
spraak aan de plicht van de christenen de mensen 
van de derde wereld te helpen. Onze dienst aan 
God is een dienst aan de medemens’, zo zei hij. 
„Europa heeft maar betekenis als het gesitueerd 
wordt in verhouding tot de andere continenten en 
bijzonder de derde wereld die ons vanuit het 
diepst van ons christelijk geweten blijft 
appeleren. Wij moeten deze oproep van de derde 
wereld die europa nodig heeft beantwoorden. Wij 
moeten ons gevoel van onmacht en het bewustzijn 
van de wanverhoudingen overwinnen. Van zijn 
kant wees dr. Ramsey er in zijn preek op hoe dit 
godsvolk verenigd is in gebed om het europa van 
morgen aan god te offeren.
Het christendom van de toekomst zal volgens dr. 
Tamsey gekenmerkt zijn door een vurig mense
lijk erbarmen en de bezorgdheid voor nienselijke 
rechtvaardigheid en bereidwilligheid om Gods 
hand te zien in de ontwikkeling van de weten
schap.
„H et christelijke europa moet een Europa zijn, 
dat in dienst staat van hen die armoe en honger

*

*
*

lijden, een Europa ook waar de liefde voor geld en 
stoffelijke goederen niet alles overheerst, een 
Europa dat weet dat buiten de soevereiniteit van 
de staten er de soevereiniteit van de rechtvaardige 
God is”.

OPROEP

In zijn toespraak deed Dom Helder Camara een 
dringende oproep tot de kerken om zich te ver
enigen en als evangelische noodzaak de eis te 
stellen tot politiek bezorgdheid, in de brede en 
diepe zin van een bezorgdheid om het grootste 
goed, Camara onderstreepte het fenomeen van de 
multinationale ondernemingen die hij zag als 
„een nieuwe vorm van het oude imperialisme”.

„Ijveren voor meer rechtvaardigheid is geen 
exclusiviteit van het christendom” , zo meende de 
Braziliaanse aartsbisschop en hij pleitte voor een 
ruime „oecomenische samenwerking met allen, 
zowel met de goedwillende humanistische als met 
de neo-marxistische broeders”.
Minister Pronk wees tenslotte op de structurele 
moeilijkheden van de Gemeenschap, die aan de 
basis liggen van de tekortkomingen jegens de 
Derde Wereld. „Europa kijkt te veel naar hetgeen 
binnen zijn grenzen tot stand moet worden ge
bracht aan economische welstand en te weinig 
naar hetgeen daarbuiten mogelijk is” , zo zei hij. 
De minister was van mening dat interne en 
externe structuurwijzigingen noodzafcelijk zijn. 
Ook meende hij dat een wijziging van de 
handelsbetrekkingen dringend vereist was.
Hij vond dat de ontwikkelingslanden meer 
industriegoederen zouden moeten produceren en 
daarvoor dan een afzetgebied zouden moeten 
vinden in Europa. „De grootheid van Europa, 
wordt niet beoordeeld naar de mate van de. 
bereikte kracht, rijkdom o f prestige maar volgens 
de manier waarop het helpt het grootste mense
lijke probleem van deze tijd op te lossen” . 
Minister Pronk vervolgde „het is geen kwestie van 
een groter rijker, machtiger Europa maar wel van 
een Europa dat de voorwaarde schept voor recht
vaardigheid en vrijheid, en dat, o^het binnen of 
buiten zijn grenzen kijkt een menselijk gelaat 
vertoont” .

H.L.
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Groninger stadsrechten moeten 

ongedaan gemaakt worden
De stad Groningen heeft sinds de zeventiende 
eeuw vele rechten (lees: bezit) verworven in de zo
genaamde veenkoloniale gebieden. Deze rechten, 
de Groninger stadsrechten, zullen in onze tijd on
gedaan moeten worden gemaakt om de herin
richting van deze streek mogelijk te maken. De 
Commissie Groninger stadsrechten, onder voor
zitterschap van mr W. Schenk, president van de 
arrondissementsrechtbank te Zwolle, heeft ruim 
tien jaar gewerkt om de juridische en financiële 
problemen die samengaan met het opheffen van 
de stadsrechten, op te lossen.

De gemeente Groningen exploiteert in de veen
koloniën, dus buiten haar grondgebied, een uit
gebreid bezit. Naast ongeveer 9500 ha. aan grond 
heeft de gemeente openbare wegen en kanalen, 
met bijbehorende kunstwerken en huizen, in be
zit. Het bezit aan wegen bedraagt ongeveer 44 ki
lometer, het bezit aan kanalen circa 71 kilometer. 
De oorsprong van dit eigendom dateert uit het 
begin van de zeventiende eeuw. De stad Gronin
gen was destijds sterk geïnteresseerd in de aan
voer van turf uit de venen, die ten zuidoosten van 
de stad lagen. Om haar positie in de veengebie
den te versterken en daarmee de aanvoer van turf 
veilig te stellen, kocht de stad grote veengebieden 
aan. Zij liet daarin kanalen graven voor het 
transport van het afgegraven veen.

De veengronden van de stad werden uitgegeven 
aan „compagnieën”, die voor de afgraving moes
ten zorgen. Tevens legden deze compagnieën nog 
meer zijkanalen aan. De stad Groningen inde tol
gelden voor het gebruik van deze vaarwegen. 
Particulieren die het veen afgroeven konden de 
turf eveneens via dit kanalenstelsel afVoeren, mits 
ook zij tol betaalden.

IN HUUR

Nadat het veen was afgegraven tot de zandbo
dem, hield de stad de zogenaamde „dallen” in ei
gendom over. Deze gronden werden tot cultuur
grond gemaakt en in huur uitgegeven. Het recht 
van huur is in de loop der tijd geëvolueerd tot een 
onopzegbaar recht met zakelijk karakter. Dit 
huurrecht wordt stadsmeierrecht genoemd. De 
huurders (de gebruikers van dit recht) heten 
stadsraeiers. Inmiddels begonnen ook in Drente 
particulieren de uitgestrekte Drentse venen te 
ontginnen. Daarbij ontstonden moeilijkheden 
met Groningen: in de eerste plaats over de juiste 
grens tussen Groningen en Drente, vervolgens 
over de afvoer van turf, waarbij eveneens gebruik, 
werd gemaakt van het Groningse kanalenstelsel. 
Koning Willem I moest eraan te pas komen om 
deze en nog andere geschillen op te lossen en te

regelen. Dit gebeurde bij het zogeheten conve
nant van 17 mei 1817.
Ook dit convenant en zijn gevolgen tot in de hui
dige tijd werden door de Commissie Groninger 
stadsrechten bestudeerd. De commissie beoogt 
dit convenant eveneens op te heffen.

GROTE LAST

In vroeger jaren genoot de stad Groningen aller
lei inkomsten, die voortvloeiden uit het bezit in de 
veenkoloniale gebieden. Daarmee werden de ka
nalen, wegen, sluizen en andere bezittingen on
derhouden. Deze inkomsten zijn thans groten
deels weggevallen. Wat tot gevolg heeft, dat de 
onderhoudsplicht van haar bezittingen een te 
grote last voor de gemeente Groningen werd. 
Uit bestuurlijk oogpunt is het eveneens onge
wenst, dat de gemeente Groningen buiten haar 
gebied kanalen en wegen in onderhoud en beheer 
heeft. De gemeente mist namelijk de bevoegdheid 
daarvoor verordeningen vast te stellen.
Tenslotte bestaan er in de gebieden, waar de 
stadsbezittingen liggen, grote bezwaren tegen de 
verplichtingen die uit het stadsmeierrecht voort
vloeien. Daarbij komt, dat in juridische zin de 
verschillende rechten die aan dit Groningse bezit 
kleven, de ontwikkeling en her indeling van de 
betrokken streek afremmen.

VOORSTELLEN

De Commissie Groninger stadsrechten heeft 
thans een wetsontwerp voorbereid, dat dit bezit 
liquideert. De wegen, kanalen, sluizen en opstal
len zullen worden overgedragen aan gemeenten, 
waterschappen en andere instanties die daarvoor 
in aanmerking komen.
Globaal gesproken komen de voorstellen van de 
commissie op het volgende neer:
—  de gronden die de stad Groningen in de Gro
ninger Veenkoloniën in blote eigendom heeft (de 
stadsrechten) gaan over op de stadsmeiers (zake
lijk gerechtigden tot de gronden) tegen door deze 
te betalen schadeloosstellingen.

—  de wegen en kanalen die de stad Groningen 
aldaar buiten haar territoir in eigendom, beheer 
en onderhoud heeft, gaan over op de ter plaatse 
gelegen gemeenten, tegen aan deze te betalen af
koopsommen.

De commissie stelt in het wetsontwerp voor een 
bureau in te stellen, dat deze zaken —  in nauwe 
samenwerking met de gemeente Groningen —  
kan afwikkelen. Dit bureau zou in eerste instan
tie een staat moeten opstellen, waarop zowel de 
juridische als financiële gegevens van alle bezit
tingen staan vermeld. Deze staat wordt ter inzage 
gelegd voor de stadsmeiers.
Vervolgens moet een schatting van de waarde 
plaatshebben. De uitkomst van deze schatting 
wordt aan de belanghebbenden meegedeeld. 
Wanneer alle gegevens vaststaan, kan de schade
loosstelling vastgesteld worden. De stadsmeiers 
krijgen hiervan bericht.
Het wetsontwerp voorziet in de vorming van een 
fonds voor de afwikkeling van de financiële za
ken.
Tevens opent het wetsontwerp de mogelijkheid 
een commissie van beroep in te stellen.

H.L.

M r, W. Schotten, lid Tweede K am er der Staten-G eneraal

Nogmaals de rente-aftrek 

voor de inkom stenbelasting
In „De Nederlander” van vorige week heb ik 
enkele kanttekeningen geplaatst bij het ontwerp- 
urgentieprogramma vakcentrales van het rege
ringsbeleid in 1974. Daarbij heb ik onder meer 
aandacht geschonken aan de passage in dit 
program dat handelde over het al o f niet aftrek
baar zijn van rente-schulden voor de heffing van 
de inkomstenbelasting.
De wens van de vakbeweging tot studie over dit 
program heeft in ons maatschappelijk leven nog
al wat reacties opgeroepen. Van de leiding van de 
vakbeweging is dit aanleiding geweest om bij 
monde van de voorzitter van het N.V.V., drs. W. 
Kok, een nadere toelichting op de gedachtengang 
van de vakbeweging te geven.
Om u volledig te informeren over de bij de vak
centrales levende gedachten geef ik hieronder 
eerst de letterlijke tekst van de passage uit het 
concept-program, benevens aanvullend commen
taar zoals ik dat aantrof in het N.V.V.-blad „de 
Vakbeweging” van 24 mei 1973 en „Het 
Financiële Dagblad” van 25 mei 1973. Daarna 
een kort puntsgewijs eigen commentaar. 
Standpunt Vakbeweging

PROGRAM

Nagegaan dient te worden of het raogelijk is te 
komen tot de invoering van een maximum in de 
fiscale aftrekbaarheid wegens persoonlijke ver
plichtingen van rente-lasten op schulden. De te 
treffen maatregelen moeten ten doel hebben te 
voorkomen, dat:
a. onredelijke hoge rente-verplichtingen voor de 
financiering van o.a. de eigen woning op de fiscus 
worden afgewendeld;
b. op voordelige wijze leningen kunnen worden 
opgenomen ter financiering van speculatieve 
transacties:
c. de beter-gesitueerden een eenvoudige gelegen
heid wordt gegeven allerlei dure'en luxe goederen 
met leningen te financieren.

AANVULLEND COMMENTAAR KOK

,J5e vakcentrales staan zeker niet afwijzend te
genover een verdere bevordering van het eigen 
woningbezit. Integendeel, tegen de achtergrond

van de bestaande woningnood en de steeds stij
gende huren is het kopen van een huis voor velen 
- ook al heeft men geen topinkomen - een hele 
geschikte oplossing. Het draagt bovendien vaak 
bij aan de doorstroming en het bevordert de na
tionale besparing die we nodig hebben. Daarom 
zouden de vakcentrales de mogelijkheid om de 
hypotheekrente af te trekken voor de belastingen, 
zeker niet graag willen laten verdwijnen, althans 
niet in de normale gevallen!”

Het is voor de mensen met een dijk van een inko
men, zeg een ton of meer, bijzonder winstgevend 
geld te lenen voor de bouw o f verfraaiing van 
villa’s, de aanleg van privé-zwembaden, de aan
koop van luxe jachten, de bouw van tweede hui
zen of voor welke luxe toestanden dan ook. Dat is 
voor hen veel aantrekkelijker dan direct te be
talen, omdat hun belastingaftrek zo hoog is.
„Ga maar na” , zegt Kok, „het maximumtarief in 
onze belastingen is 70 pet. van je inkomen. Als er 
dan een erg hoge rentelast van je belastingtop af
gaat, valt er wel wat te verdienen . . .  Dat bete
kent dus dat de zeer rijken overmatig veel méér 
voordelen van het aftreksysteem hebben dan de 
lagere inkomenscategorieën” .
Maar het kan toch nooit de bedoeling van ons be
lastingstelsel zijn, zo menen de vakcentrales, de 
hoge inkomens extra te spekken. Dit betekent 
namelijk dat de rijken een prachtige mogelijk
heid hebben om te ontkomen aan de herverdeling 
van inkomens, die één van de peilers van hetzelf
de belastingsysteem vormt.

„Geen enkel gezin met een inkomen van b.v. 
ƒ  25.000,—  tot ƒ  40.000,—  hoeft zich bedreigd te 
voelen door ons ontwerp urgentieprogram, waar
in wordt aangedrongen op een begrenzing van de 
voor de belasting aftrekbare renten op schulden. . 
Het is niet de bedoeling de lager betaalden en de 
middengtoepen te duperen door hun rentelast 
niet meer aftrekbaar te stellen. Het gaat er ons 
alleen om zoiets voor de superdeluxe toestanden 
onmogelijk te maken.”

Kok: „We hebben overigens niet gesteld dat het 
beslist zó en zó zou moeten gebeuren. We hebben 
nog helemSól niet een in alle opzichten uitge

werkt idee, omdat we eerst graag onderzoek, 
willen zien of het leggen van zo’n grens voor de 
belastingaftrek wel uitvoerbaar is! Belastingtech
nisch kunnen er allerlei haken en ogen aan zitten. 
Nou, dat willen wij dan wel bekeken hebben. Te
vens moet worden nagegaan of zo’n grens niet 
strijdig is met andere grondslagen van ons belas
tingstelsel. We willen dus nog niks zéker . . . ”

EIGEN COMMENTAAR

1. De vakcentrales hebben alvorens deze sugges
tie in het concept-program op te nemen en 
daarnaast in de publiciteit te brengen zich 
geen oordeel gevormd over de vraag o f deze 
suggestie praktisch uitvoerbaar en of zij in 
strijd is met grondlijnen van ons belastingstel
sel. En andere werkwijze - eerst studie en dan 
gedachten lanceren —  ware mij liever geweest.. 
Het gevaar is nu groot, dat de gedachte een 
eigen leven gaat leiden, los van de nog te ver
richten studie. Overigens is het een goede zaak 
dat de vakcentrales hup liefde voor eigen 
woningbezit thans beklemtonen.

2. Over de praktische uitvoerbaarheid heb ik in 
mijn eerste reactie al een negatief geluid laten 
horen. Het is voor de belastingdienst een on
mogelijke zaak te gaan uitmaken wat nu wel 
o f niet „super de luxe” - toestanden zijn. Gaat 
men inkomensgrenzen trekken, dan wordt Het 
een zeer willekeurige zaak.

3. Wat de grondslagen van ons belastingrente 
betreft, zou ik er op willen wijzen dat de vak
centrales in wezen het begrip inkomen willen 
doen variëren naar gelang de hoogte van het 
inkomen. En dit niet uit overwegingen van fis
caliteit o f  draagkracht, maar uit een oogpunt 
van herverdeling van inkomen. Dat is een 
uiterst vergaande ingreep in ons huidige 
fiscale systeem. Waarbij de fiscale beginselen 
rechtstreeks aan de orde zijn. Wie daartoe wil 
overgaan moet zich wel heel goed realiseren 
wat hij doet. En wat de consequenties zijn voor 
andere negatieve inkomens bestanddelen. 
Uiteraard is daarbij ook de hele tariefachting 
mede aan de orde.

4. Voor mensen met vermogen maakt het uit een 
oogpunt van inkomen niets uit o f ze b.v. hun 
huis al dan niet met geleend geld financieren. 
Immers gebruiken ze vreemd geld voor de 
financiering van hun woning, dan mag men 
toch redelijkerwijs aannemen dat ze hun eigen 
geld niet in de zwarte kous stoppen, maar be
leggen. De opbrengst daarvan is belast (in het 
voorbeeld van Kok met 70%). Tegenover de 
aftrekpost van rente staat dan een bijtelling 
van opbrengst eigen vermogen. Ik kan mij niet 
aan de indruk onttrekkenl) dat de vakcentra
les dit aspect onvoldoende in hun gedachten
gang hebben verwerkt.

5. Het doet mij wat radicaal aan om bij een in
komstenbelasting met een maximum tarief 
van 71% en een marginaal tarief van liefst 
50% van inkomens van net iets meer dan 40 
mille, de gedachte te wekken dat ons huidige 
fiscale systeem de hoge inkoms extra spekt.

6. Het is een vergaande veralgemenisering „de 
rijken” te vereenzelvigen met hen die zich 
„super de luxe” - toestanden veroorloven.

7. Het zou interessant zijn te vernemen op grond 
waarvan de vakcentrales tot de conclusie zijn 
gekomen, dat herverdeling van inkomens één 
van de peilers van ons belastingsysteem vormt. 
Ik kan me tenminste niet herinneren die 
stelling ooit in parlementaire stukken te zijn 
tegengekomen.

8. De vakcentrales „willen dus nog niks zéker” . 
Ik hoop dat het kabinet den Uijl bij de rege
ringsverklaring en in hun begroting van 1974 
geen overhaaste standpunten over deze zaak 
zal innemen. Er is meer aan de orde dan een 
simpel fiscaal aftrekpostje.

gelet nl op de opmerking: „Dat is voor hun veel 
aantrekkelijker dan direct te betalen” . Wie 
direct kan betalen, heeft vermogen!
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Jaarvergadering van de 

Centrale van C.H. Vrouwen

Onze tweede kamerfractie 
en 23 juni

De Centrale van CH Vrouwen heeft vorige week 
haar jaarvergadering gehouden te Amersfoort. 
De agenda vermeldde een aantal zeer interessan
te punten. Een groot aantal dames was dan ook 
naar Amersfoort getogen.
behartigen. Naast de plannen van de Centrale 
blijft het belangrijk, dat de vrouwen DE
ORGANISATIEVORM VAN DE CENTRALE

’s Ochtends werd gediscussiëerd over het voorstel 
om tot een nieuwe organisatievorm te komen. De 
bedoeling is om vanaf het grondvlak de belangen 
van de vrouw te behartigen. Naast de plannen van 
de Centrale blijft het belangrijk, dat de vrouwen 
aktief meedoen in hun kiesvereniging temidden 
van de mannen. De vergadering verklaarde zich 
in principe akkoord met het bestuursplan om als 
Centrale het recht te verwerven vertegenwoordig
sters in de kamerkringbesturen aan te wijzen. 
Deze vertegenwoordigsters zouden dan geregeld 
samenkomen als Centrale Raad. Op deze wijze 
kan men vanuit het gehele land attent gemaakt 
worden op bekwame vrouwen en deze naar voren 
schuiven. Er zullen nu door het bestuur de nodige 
stappen gezet worden om het een en ander te re
aliseren.

EEN NIEUWE PRESIDENTE

Op deze vergadering nam mevrouw Grooten af
scheid (waarover zo direkt meer). Voorgesteld 
werd haar te vervangen door een „tweevrouws- 
schap”. Dit leek de vergadering een minder goede 
oplossing. Ook in deze interim-periode, waarin 
wij de nieuwe organisatievorm hopen te verwe
zenlijken, moet er één vrouw de leiding in de 
Centrale van CH Vrouwen hebben. Mevrouw 
Groenendijk trok zich wegens tijdgebrek voor de
ze funktie terug. Bij handopsteken werd mevrouw 
Tegelaar tot presidente gekozen. Mevrouw Groe
nendijk werd vice-presidente.

FEESTELIJK AFSCHEID

Na de gezamenlijke lunch werd afscheid geno
men van mevrouw Grooten, die na acht jaar de 
voorzittershamer neerlegde. In haar jaarrede aan 
het begin van deze dag, haar afscheidsrede eigen
lijk, sprak zij haar dank uit voor het goede kon- 
takt, dat zij heeft mogen hebben met de be
stuursleden en leden van de Centrale. Dat er in
derdaad een prima verstandhouding was en is 
bleek duidelijk uit de toespraken ter gelegenheid 
van haar afscheid. Mevrouw Groenendijk liet de 
acht jaar van mevrouw Grootens presidentschap 
de revue passeren en bood haar namens de Cen
trale een kleinbeeldkamera aan als dank voor het 
vele werk, dat mevrouw Grooten in de Centrale 
heeft verricht. Verder spraken mevrouw Haars, 
mevrouw Gaasterland, mevrouw Sehröder, me
vrouw Van Vliet en mevrouw De Ruiter haar toe 
en boden geschenken aan. Mevrouw Haars me
moreerde nog even, dat de vrouw, ook in de CHU, 
wel degelijk in opkomst is. Wij hebben dan mo
menteel wel een tweedekamerfraktie zonder 
vrouw, bij gemeente en provincie groeit het aantal 
vrouwelijke afgevaardigden gestaag. Daar moe
ten wij inderdaad blij mee zijn.

CENTRALE MOET BLIJVEN

Na dit feestelijk afscheid werd de middag voort
gezet. Mevrouw Haars en mevrouw De Ruiter 
hielden elk een inleiding. Mevrouw Haars sprak 
over christelijke politiek in het algemeen, terwijl 
mevrouw De Ruiter sprak over de aktuele 
politieke situatie in Nederland. Toen de vergade
ring werd besloten kon men naar mijn mening te
rugkijken op een dag, waarop goed en positief 
was gepraat. De uitslag van de in het afgelopen 
jaar gehouden enquête: „de Centrale moet blij
ven” tekende de sfeer voor deze jaarvergadering.

Mieke Boers-Wijnberg

iÜ M i i l H i i

Zo denk ik 
er over

G rondpolitiek IV

Trouw begrijpt het niet! (Grondpolitiek I) Dat is 
te welwillend opgemerkt.
Onze vertegenwoordiger Tolman schreef in „de 
Nederlander” van 25 mei jongst leden: „Wel is 
duidelijk —  en daar moeten we goede nota van 
nemen —  dat „de paragraaf van de linkse drie o- 
ver de grondpolitiek een stukje „puur socialisme 
is.”
In Trouw van 28 april vond men een omvangrijk 
artikel van Rimmer Mulder, dat er geheel op is 
afgestemd om deze zaak onduidelijk te maken en 
een zodanige verpakking geeft aan dit stukje 
puur socialisme, dat de lezers kunnen gaan den
ken dat het hier zou gaan om fundamentele eisen 
van recht en billijkheid welke ook door de nietso- 
cialisten zouden moeten worden onderschreven. 
Zo schrijft hij dat voor de grond welke voor de 
groei van Zoetermeer werd aangekocht, ƒ  
40.000,—  per ha. moest worden betaald en tekent 
daarbij aan „Dat geld moet ergens vandaan ko
men. Wel daar zijn dan de huurders van de wo
ningen, die er later op gebouwd worden, goed 
voor.” Zoetermeer verkocht door voor ƒ  80.—  è ƒ  
100.—  per m2, dat was 20 tot 25x de aankoop
prijs. Dat verzweeg Rimmer Mulder. Maar zou 
het nu niet billijk geweest zijn indien de aan de 
boeren betaalde prijs in een redelijker 
verhouding zou hebben gestaan tot die doorver- 
koopprijs, bijv. ƒ  25,—  per meter zou hebben, 
bedragen, en de overheid zou hebben gezorgd dat 
het bouwrijp maken eenzelfde bedrag minder zou 
hebben gekost, c.q. genoegen zou hebben geno
men met minder winst?
Bij onteigening moet de werkelijke waarde wor
den vergoed. Als de linkse drie willen gaan ont
eigenen voor de gebruikswaarde, dan gaat het 
niet aan alleen te denken aan de gebruikswaarde 
voor de boer, die zijn grond moet afstaan, maar 
zal men er niet aan mogen voorbijgaan ook de

De redactie van ,,de Nederlander” be
houdt zich het recht voor te lange inge
zonden stukken te bekorten.

gebruikswaarde voor de verkrijger adequaat in 
aanmerking te nemen. De onwil op dit punt is een 
stukje puur socialisme als door de heer Tolman 
bedoeld.
Het gaat hierbij dan bovendien om een discrimi
natie van de agrarische eigenaren en gebruikers 
van gronden, die er aan toe zijn om in de niet- 
agrarische sfeer te worden getrokken. Want ten 
laste van de eigenaren van gronden, die reeds eer
der in die sfeer terecht kwamen is geen systeem te 
bedenken voor onteigening beneden de werkelij
ke waarde. Dat meten met twee maten is on
aanvaardbaar, in alle geval buiten de kring van 
de linkse drie.
Rimmer Mulder sprak zo gemakkelijk over de eis 
van de socialisten dat de gemeenten alleen 
zouden behoeven te betalen „de waarde die ,,de 
grond gewoon zou hebben en niet de waarde, die 
zij zal krijgen „door de andere bestemming die de 
overheid eraan wil geven. Op die „waardestijging, 
die wordt veroorzaakt door de overheid, heeft de 
„eigenaar geen enkel moreel recht, aldus de so
cialisten.” Rimmer Mulder heeft verzuimd te ver
melden dat deze beschouwing buiten de kring 
van de socialisten niet wordt onderschreven. In 
zijn algemeenheid is het niet waar dat een eige
naar geen recht zou hebben op een waardestij
ging welke samenhangt met een bestemmings
plan van de overheid en die onwaarheid wordt 
niet goedgemaakt door te spreken van een „mo
reel recht” wat dat dan ook moge zijn.
Aan de heer Tolman kan worden toegegeven dat 
Trouw het niet heeft begrepen en wij mogen ver
wachten dat Trouw alsnog tot begrip zal komen.

Veel waardering heb ik, en met mij de 
overgrote meerderheid van Unieleden en 
Uniestemmers, voor onze Tweede- 
Kamerfractie, die bij de formatie-Den 
Uyl zich distancieerde van het ,,gesjoe
mel”  van deze figuur. Een verder gesprek 
zou ons alleen maar onwaardig geweest 
zijn.
De plannen die deze fractie ontvouwt heeft 
om nu een eigen beleid te gaan voeren 
met een eigen gezicht, waarbij niet alleen 
maar een zakelijke beoordeling van het 
kabinet-Den Uyl gewenst is, echter ook 
geen politiek van gekanker, maar een 
krachtige constructieve oppositie waarbij 
inflatiebestrijding primair gesteld dient 
te worden, want om met de woorden 
van de heer Zijlstra te spreken leidt 
deze weg tot onbestuurbaarheid en ont
wrichting in staat en maatschappij; hierin 
hebben wij de plicht als gehele Unie ons 
vertrouwen uit te spreken.
Dit kabinet-Den Uyl is er gekomen door 

■groot kiezersbedrog en politiek onfatsoen. 
Het nu in de oppositie constructief bena
deren vraagt van onze fractie een eens
gezind optreden en een totale inzet en 
bovendien ,,last but not least”  een eens
gezinde steun van haar achterban van aUe 
Unieleden en Uniestemmers. Daarom is 
het dringend noodzakelijk dat het uit
spreken van deze steun op 23 juni voor
rang verdient bij een behandeling van het 
agendapunt samenwerking tussen de con
fessionele drie.
Noodzakelijk zal het zijn dit agendapunt 
voorlopig uit te stellen om onze fractie 
de kans te geven zichzelf te zijn in de 
komende moeilijke periode, een periode 
die voor onze fractie met recht een uit
daging genoemd kan worden. Want dit 
afhaken is meer dan een incident - het 
is meer dan een deuk - het is wel terdege 
een breuk en deze breuk loopt door alle 
drie partijen. Momenteel staan wij lijn- 
recht-diametraal tegenover elkaar. Dai 
houdt niet in, dat achter de gegroeide 
samenwerking plaatselijk en provinciaal 
nu ook maar een punt gezet dient te wor
den; deze kan en zal zich rustig verder 
moeten ontwikkelen en hopelijk in de 
toekomst ook landelijk misschien haar 
vruchten afwerpen.
Als CHU hebben wij op 29 november j.1. 
een bijna onherstelbaar verlies geleden 
en nog éénmaal een dergelijk verlies zou 
ons tot splinterpartij terugbrengen.
Wij als Unie echter hebben onvergeeflijke 
fouten gemaakt; wij hebben verzuimd onze 
kiezers duidelijk te maken wat de heren 
Udink, Van Veen en Kruisinga als be
windslieden gepresteerd hebben. Laten 
wij nu weer deze fout maken en onze 
fractie haar zo broodnodige positieve 
steun onthouden.
Onze kiezers zullen zich in de Unie moe
ten herkennen - en dat is mogelijk in 
deze fractie.
Deze fractie zal de Unie haar eigen iden
titeit teruggeven. Deze fractie die dui
delijk de methodes, als de mentaliteit van 
het door de PvdA beheerste links, vol
ledig heeft afgewezen.
Het getij is gekeerd - er is plaats voor 
een CHU die gelooft dat geloof en politiek 
wèl verband met elkaar houden - waarbij 
onze grondslag zal moeten blijven het 
bijbels beginsel, dan kunnen wij een rol 
van betekenis spelen, juist in de heden
daagse politiek; door duidelijk aan te 
geven dat wij beginselpolitiek willen voe
ren; door een sterke innerlijke overtui
gingskracht op te brengen. JDat beginsel 
getuigt niet van starheid noch van con
servatisme, maar kan en moet voort
varend zijn, waarin zelfs de prestatie- 
moraal een christelijke deugd genoemd 
mag worden (is werken voor ons dagelijks 
brood onbijbels?).
Het bijbels getuigenis als de geheel enige 
levensbron is geen vlees-noch-vis-poli- 
tiek maar een eigen visie en eigen geluid;

dat is niet progressief noch conserva
tief.
Op deze wijze, met deze fractie, hebben 
wij de kans, misschien de laatste kans, 
onze gelederen te versterken en bij nieuwe 
verkiezingen als een Phoenix naar boven 
te schieten, en eerst wanneer wij weer 
als volwaardige partij in de Kamer ver
tegenwoordigd zijn, is het tijd om over 
eventuele samenwerking te gaan denken. 
Samenwerking of fusie, is ook in het 
bedrijfsleven, alleen mogelijk met gelijk
waardige partners; lijnrecht hier tegen
over staat, dat de kleinere door de gro
tere wordt overgenomen.
Nu kiezen voor samenwerking betekent 
meewerken aan het verrottingsproces van 
de confessionele partijen, maar onszelf 
blijven zal een uit de as verrezen ver
nieuwde CHU haar eigen plaats in de 
Nederlandse politieke arena terug moeten 
geven, waaraan duidelijk een grote be
hoefte bestaat en waartoe onze fractie 
in staat is mits wij haar allen eensgezind 
tegemoet treden en ons volledig vertrou
wen schenken, hetgeen deze fractie meer 
■dan waard is en hetgeen daarom ook 
voor 23 juni alle voorrang verdient.

J. Kiers,
Steenwijk.

Geruchten
We horen tegenwoordig nogal eens wat! 
Verschillende nieuwe bewindslieden kon
den moeilijk hun geduld bewaren tot de 
regeringsverklaring en deden tevoren uit
spraken over hun beleid.
Minister Irene Vorrink van CRM liet zich 
ook niet onbetuigd.
De nieuwe milieuminister wil niet ingrij
pen in een ,,bestaand natuurgegeven” als 
de noodzaak niet zeer duidelijk aanwezig 
is. Voorbeelden; Oosterschelde, Marker
waard.
En de metro is ook een duidelijk voor
beeld van een te snel genomen besluit, 
aldus minister Vorrink. Nu is het erg 
verleidelijk op dit drietal punten in te 
gaan. De beide laatste zullen moeten 
wachten.
Maar een enkel woord over de Ooster
schelde.
Om het ,,natuurgegeven” te beteugelen 
is het Delta-plan ontstaan.
Wij hadden en hebben daar begrip voor. 
Als wij het menselijkerwijs kunnen ver
hoeden, dan mogen daar geen honderden 
weer het slachtoffer van een ramp worden. 
In dit verband kan ook nog eens gewezen 
worden op het uitstekende rapport van 
de gewestelijke raad van het landbouw
schap van Zeeland t.a.v. de afsluiting 
van de Oosterschelde.
Mocht met betrekking tot de veiligheid 
de regering inderdaad van plan zijn om 
de werken te temporiseren of te staken 
-  wij kunnen ons dat nauwelijks voorstel
len van minister Westerterp van verkeer 
en waterstaat -  dan zullen wij ons daar
tegen sterk verzetten.
Wij weten, dat we daarbij niet alleen 
staan, want collega Roels (Kamerlid PvdA) 
heeft in de Zeeuwse Staten een motie 
ingediend om de Oosterschelde wel af 
te sluiten. En daar stond bijna zijn gehele 
fractie achter.
Mochten de woorden van minister Irene 
Vorrink meer dan geruchten zijn, dan 
kan het interessant worden.
Dan gaan we met de PvdA op de barricade 
voor de afsluiting van de Oosterschelde! 
Want een PvdA-Kamerlid Roels is geen 
politieke windvaan, die vandaag dit en 
morgen dat zegt.

T. Tolman

Mr. PJ. de Lint.

Den Haag.
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Verklaring van

48 Unieleden

Ondergetekenden —  48 leden van de CHU- wil
len bij deze tot uitdrukking brengen hun leedwe
zen over het verloop van de kabinetsformatie, 
waardoor de CHU daar buiten is komen te staan. 
Zij constateren, dat door de ontwikeling van de 
politieke feiten de CHU niet zal meedoen aan de 
samenwerking tussen de twee grootste politieke 
groepen in ons volksleven.
Zij merken tevens op dat aan de christen-demo
cratische samenwerking thans een ernstige deuk 
is toegebracht.

Zij zijn van mening, dat de op 23 juni 1973 te 
houden Algemene Vergadering van de CHU zal 
moeten besluiten de samenwerking van de drie 
christen-democratische partijen de gestalten te 
doen geven van één nieuwe Christen- 
Democratische Partij en dat de uitvoeringsbe
sluiten daartoe zo spoedig mogelijk moeten wor
den genomen, uitvoeringsbesluiten welke er te
vens toe zullen leiden dat bij de eerstvolgende ka
merverkiezingen met één lijst wordt uitgekomen. 
Een Christen-Democratische Partij, welke open

staat voor geheel het volk, welke zich verzet tegen 
een opsplitsing ̂ an ons volk in twee delen naar 
politieke dan wel godsdienstige onderscheiding; 
een Christen-Democratische Partij, welke tole
rant is en gericht op zo breed mogelijke sa
menwerking; een Christen-Democratische Partij, 
welke niet wil heersen maar wil dienen, welke de 
belangen van alle bevolkingsgroepen op het oog 
heeft, het recht zoekt te midden van tegenstrijdi
ge belangen en dienst wil betonen aan geheel de 
natie.
Velp, 26 mei 1973.

G.W. Baris, Hummelo; jhr.drs. P.A.C. Beelaerts 
van Blokland, Amstelveen; dr. C.HJ. van Beuke- 
ring, ’s-Gravenhage; J. van Bochoven, Fijnaart; 
drs. Joh. Boers, Velp; mr. C.A. Bos, Amsterdam; 
S. Bruinsma, Heerde; drs. F.L. Burger, Rotter
dam; B.W. Cazemiér, Wymbritseradeel; L.C. van 
Dalen, Utrecht; drs. C. Dekker, Hattem; drs. AJ. 
van Duist, Hilversum; mr. H. Franken, Rotter
dam; drs. G. Gerritse, Soest; C. van Gorcom, 
Nijmegen; Tj. de Graaf, Brunssum; mevr. D.Y.M. 
de Graaff-Nauta, Sneek; H.J. Groenbos, Hengelo 
(Ov.); B.H.G. ter Haar Romeny, Woerden; mr. B.

van Haersma Buma, Sneek; W. Jongeneel, 
Muiden; mr. F.H. Kernkamp, Rotterdam; dr. ir.
G. A. Kluitenberg, Eindhoven; A. Korteweg, Ze
venbergen; mr. J.W. van der Krol, Nijkerk; drs. 
R.GJ. Lier, Apeldoorn; mevrouw J. v.d. Linde- 
Pelder, Zwolle; G. van Malkenhorst, Heerlen; 
E.H. Mulder, Nieuwleusden; ir. E. Nagel Soe
penberg, Castricum; mr. JJ. Paarlberg, Zeist; J.H. 
Reinders, Willemstad; A. Roosendaal, Driehuis; 
mevrouw, ir. N.C. de Ruiter, Voorschoten; dr. Y. 
Schaaf, Leeuwarden; ir. P. v.d. Schans, ’s-Gra- 
venhage; mr. Sj.H. Scheenstra, Asperen; prof. mr.
H. G. Schermers, Amsterdam; mr. F.J.H. 
Schneiders, Almelo; dr. E. Schroten, Houten; drs.
J. Tegelaar, Rijswijk (Z.H.); mr. W. Timmer, Arn
hem; J. Trip Jzn., Nieuw Buinen; N. Verboon, 
Middelburg; drs. HJ. Viersen, Rotterdam; J. 
Wanmaker, Slootdorp; prod. dr. A. Wattèl, Gro
ningen en drs. B. Woelderink, Krimpen a/d 
IJssel.

Begin 1946 gaven 48 leden van de CHU een ma
nifest uit, waarin zij zich verklaarden tegen een 
samengaan AR-CH. Zij vreesden daarvan de tot
standkoming van een conservatieve groepering;

DANKBETUIGING
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H et debat over de regeringsverklaring

PvdA en KVP tasten grenzen 
van Keerpunt af
Het debat over de regeringsverklaring 
van het kabinet-Den Uyl heeft op het 
eerste gezicht weinig harde feiten opge
leverd. Daarvoor waren er nog te weinig 
concrete plannen. Bovendien werden di
verse concrete vragen naar de komende 
Troonrede en Miljoenennota verschoven.

Wiegel stelde op grond hiervan, om tak- 
tische redenen, indiening van moties over 
de inkomenspolitiek, de defensie en het 
zelfstandigenbeleid uit tot het najaar. Aan- 
tjes schortte zijn oordeel over het program 
in zijn geheel op tot dat tijdstip. Vermoe
delijk heeft het feit dat de ARP-fraktie 
verdeeld uit de formatie te voorschijn is 
gekomen, hierbij eveneens een rol ge
speeld.

Door deze opstelling van ARP en VVD 
kreeg in het debat de relatie tussen de 
grootste partijen, die thans tevens rege
ringspartij zijn, de PvdA en de KVP, 
extra kleur.

POSITIE KVP

Andriessen was in veel opzichten de be- 
l{>ngrijkste woordvoerder in deze discus
sie. De opstelling van de KVP wordt be
paald door twee elementen. Ten eerste 
de sterke reserve om -gelet op de ver- 
kiezingstournee van Wiegel - een kabinet 
met de VVD te vormen. Ten tweede de wens 
om de polarisatie in te dammen. De KVP 
heeft daarmee gekozen voor een moeilijke 
positie, die Andriessen bekwaam heeft 
vertolkt.

Want weliswaar concludeerde de KVP- 
woordvoerder dat dit kabinet ,,een vat vol 
mogelijkheden”  voor zijn fraktie is maar 
tevens gaf hij duidelijk een aantal grenzen 
aan, waarbinnen zij wenst te opereren.

Andriessen maakte - evenals Aantjes - 
duidelijk dat de KVP niet wenst te tornen 
aan de defensiebegroting voor dit jaar. 
Tevens werden de plannen voor een huur
belasting, die staatssecretaris Schaefer 
heeft ontvouwd, door Andriessen prak
tisch de grond ingeboord.

De KVP heeft in dit debat duidelijk ge
maakt dat zij de PvdA-fraktie in haar 
drift om ,,Keerpunt” uit te voeren duide
lijk wil begrenzen. Andriessen waar
schuwde het kabinet voor het nemen van 
overhaaste beslissingen en het geforceerd 
uitvoeren van programmatische ver
langens.
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De PvdA-fraktie staat in een geheel ande
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re positie. Van Thijn legde sterk de na
druk op de uitvoering van ,,Keerpunt” . 
Hij accentueerde de goede program
formule van dit kabinet, waarop de socia
listische fraktie haar hoop heeft geves
tigd. De fraktie staat, aldus Van Thijn, 
na jarenlange oppositie te trappelen om 
daden te zien.
Hij legde er tevens de nadruk op dat de 
KVP momenteel geen alternatief - incasu 
een kabinet met de VVD -  ziet.

En zo werd in dit debat een begin ge
maakt met een ,,marriage de raison” . 
Een typisch verstandshuwelijk. PvdA en 
KVP hebben elkaar nodig maar de ware 
liefde ontbreekt. De doelstelling van beide 
frakties loopt sterk uiteen.

Op weg naar verschillende doelstellingen

moet in dit kabinet noodgedwongen gezocht 
worden naar raakpunten. Tegenover de 
dadendrang van de PvdA-fraktie - recente
lijk versterkt met enige nieuwe Kamer
leden uit de linkervleugel - staat de waar
schuwing van de KVP om niet te forceren 
en een evenwichtig beleid na te streven. 
Andriessen kondigde in zijn repliek voor 
de komende tijd de nodige ,,interessante 
discussies”  aan.

ONVERWACHTE SITUATIE

Zo is, na een lange formatie, onverwacht 
een situatie ontstaan waarvoor Den Uyl 
het PvdA-congres in oktober j.1. reeds 
waarschuwde. Hij wees er toen op dat 
wanneer voor de verkiezingen geen af
spraken met de KVP werden gemaakt, 
het minderheidskabinet-Den Uyl voor el}c 
voorstel steun zou moeten zoeken bij de 
KVP.
Nu is een kabinet-Den Uyl ontstaan met een 
merkwaardig tweeslachtig parlementair/ 
extra-parlementair karakter, waarin de 
KVP in belangrijke mate een sleutel
positie inneemt.

Het kabinet zal bij elk voorstel in de 
Kamer enerzijds de grenzen van de bereid
heid van de KVP moeten aftasten en 
anderzijds de grenzen, die de achterban 
van de ,,linkse drie”  dit kabinet wil geven.

Het is trouwens opvallend dat niet Van 
Thijn of Andriessen stelden dat dit kabinet 
wat hun betreft een niet al te lange levens
duur moest hebben maar juist Van Mierlo; 
in een krampachtige poging iets van de oude

Bij stemming over moties was 

CHU niet ver weg van KVP en ARP
De christelijke-historische Tweede-Kamer
fractie is vorige week, bij de besluitvorming 
over de tijdens het kamerdebat over de re
geringsverklaring ingediende moties niet al 
te ver van KVP en ARP weggeweest. Deze 
mening heeft drs. A.D.W. Tilanus, de frac
tievoorzitter van de CHU, vorige week za
terdag vertolkt op de te Utrecht gehouden 
vergadering van de Unieraad.
„Wij hebben”, aldus drs. Tilanus, „met 
KVP en ARP de moties van DS’70 over de 
staatssecretarissen en de kosteninflatie af
gewezen. Wat de staatssecretarissen betreft 
waren wij van oordeel, dat ook in het verle
den het doelmatigheidsprincipe is toege
past. En met betrekking tot de kosteninfla
tie wilden wij geen illusies opwekken, die 
niet waar te maken zijn. Wij steunden, in 
tegenstelling tot de beide andere confessio
nele partijen, de motie van DS’70 over de 
studiekosten, omdat wij oprecht van me
ning zijn, dat het beleid niet behoort te wor
den beïnvloed door allerlei actiegroepen. En 
de motie van het GPV over het aanlopen 
van de Zuidafrikaanse haven Simonstad 
door Nederlandse marineschepen kreeg on
ze steun, omdat zij letterlijk onze stemver
klaring was toen wij in februari jongstleden 
de tegengestelde PPR-motie afwezen”.

DUALISME

Drs. Tilanus gaf de Unieraad in grote lijnen 
een overzicht van het betoog, dat hij vorige 
week dinsdag in de Tweede Kamer hield en 
waarin hij de kabinetsformatie en de rege
ringsverklaring aan een oordeel onderwierp. 
Hij zei nu in zijn nabeschouwing, dat de

wijze waarop het kabinet-De Uyl is opge
treden - niet met een uitgebreid regeer
akkoord, maar met een zeer korte program
formule, met grote lijnen en met beperkte 
afspraken - tegemoet komt aan het dualis
me. „In het verleden waren wij te zeer ge
bonden aan het program, bijvoorbeeld aan 
het uitvoerige akkoord-Steenkamp bij het 
optreden van het kabinet-Biesheuvel, en 
zelfs aan geheime afspraken”.

Door de huidige gang van zaken staat het 
parlement veel vrijer tegenover het kabinet. 
Voor KVP en ARP is er de mogelijkheid 
voor een eigen opstelling en voor het nastre
ven van het gemeenschappelijk program 
van de drie christen-democratische par
tijen, aldus drs. Tilanus.

VERWONDERING

De christelijk-historische fractie had zich 
nog al wat verwonderd over de opstelling 
van de fracties van KVP en ARP vorige 
week. „In eerste aanleg waren Aantjes en 
Andriessen kritisch, maar in tweede instan
tie kwamen zij daarop terug. Zij deelden 
mee lief te zullen zijn voor het kabinet”, al
dus drs. Tilanus.

FRACTIE UNANIEM

In zijn bespreking van de kabinetsformatie 
zei de christelijke historische fractievoor
zitter, dat zijn fractie steeds unaniem heeft 
geopereerd. „Er is altijd sprake geweest van 
eensgezindheid. In onze fractie zijn geen 
aparte groepen opgetreden. Wij hebben veel

identiteit en de ,,breekijzer- en ontplof- 
fingstheorie”  van D ’66 weer eens over het 

ivoetlicht te brengen.

KVP en PvdA zijn in dit kabinet de ge
vangenen van elkaar.
Tilanus typeerde deze situatie goed toen 
hij in rede begon met een oud citaat van 
Den Uyl. Hij herinnerde eraan hoe Den Uyl 
als oppositieleider de sterk in beweging 
zijnde partijpolitiek de voorwaarde noem
de voor het voortbestaan van het kabinet- 
De Jong.

CHRISTEN-DEMOCRATISCHE
SAMENWERKING

Hoe staat het met die partijpolitieke ont
wikkeling? Andriessen merkte terecht op 
dat men van het streven naar een , ,Pro
gressieve Volkspartij”  nauwelijks meer 
iets hoort. D ’66 wil zelfstandig deStaten- 
irerkiezingen in.

Verheugend was dat uit dit debat bleek 
dat KVP, ARP en CHU ondanks de huidige 
moeilijkheden blijven vasthouden aan de 
christen-democratische samenwerking.

Met name de rede van Tilanus toonde een 
positieve, zakelijke benadering van deze 
problematiek.

De komende tijd lijkt een permanente 
discussie te verwachten over de begren
zing van Keerpunt en de programformule 
van dit kabinet. Daarnaast tekenen zich 
nu reeds interne problemen af. Er zijn 
binnen het kabinet reeds principiële ver
schillen over de vervanging van de 
Honest-John raketten. En voorts zijn 
moeilijkheden te verwachten over het 
bouwprogramma. Tijdens een interruptie
debat merkte Andriessen reeds op dat de 
programformule niet betekent dat hier 
automatisch Keerpunt zal worden uit
gevoerd.

De CH-fraktie heeft bij monde van Tilanus 
haar positie in dit debat helder geschetst. 
Wanneer de weg die thans door de fraktie 
is uitgestippeld verder zal worden ge
volgd, zal de CHU de komende tijd in 
de verdere discussies ongetwijfeld nog 
een belangrijke rol kunnen spelen.

H. van Spanning

advies gekregen en vaak vergaderd met ver
tegenwoordigingen van onze Eerste-Ka
merfractie en het Uniebestnnr. Maar steeds 
ais het op beslissen aankwam hebben wij 
met ons zevenen die beslissing genomen. 
,J)e zeven leden van de christelijk- 
historische Tweede-Kamerfractie dragen 
dan ook alleen de verantwoordelijkheid”.

EIGEN KRING

i’rof. dr. J.W. van Hulst, de voorzitter van de 
;hristelijk-historische fractie in de Eerste 
Kamer, zei dat van de CHU niet verwacht 
mag worden dat zij probeert het kabinet- 
Den Uyl zo snel mogelijk weg te krijgen. 
„Wij zullen het kabinet zakelijk beoorde
len”, zei hij.
De senator acht de kans groot dat het 
nieuwe kabinet eerder moeilijkheden krijgt 
met de eigen kring dan met de oppositie. 
Het is volgens hem de laatste tijd traditie, 
dat een kabinet niet door de oppositie ten 
val wordt gebracht. „Het kabinet-Marijnen 
viel door het uittreden van de VVD, het ka- 
oinet-Cals werd door een der regeringspar
tijen ondergraven en het kabinet-Biesheu
vel viel uiteen door het weglopen van één 
der partners”, aldus prof. Van Hulst.

Wat mogelijke moeilijkheden in de eigen 
kring van het kabinet betreft verwees prof. 
Van Hulst naar het vraagstuk van de geko
zen minister-president. „De anti-revolutio- 
naire minister De Gaay Forman heeft zich 
daartegen altijd verzet. D’66 heeft met 
staatssecretaris Glastra van Loon een warm 
voorstander voor de gekozen premier in het 
kabinet gehaald”.
Prof. Van Hulst deelde de Unieraad mee, 
dat zijn fractie in de Eerste Kamer de te be
handelen wetsontwerpen zal toetsen aan de 
vraag of zij overeenstemmen met hetgeen de 
|CHU voor de verkiezingen aan de kiezers 
beloofd heeft. „Wij zullen in de senaat pro
beren de samenwerking met KVP en ARP 
waar het kan te handhaven”.

H. Lokkerbol.
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Het „farizeïsme" van Mateman
Wij lezen De Nederlander al verscheidene 
jaren. Zelden echter hebben we zo’n 
wonderlijk artikel aangetroffen als dat 
van W. A. Mateman, dat onder de titel 
,,De CHU heeft de christen-democratie 
gered”  in het CH-weekblad van 1 juni 
j.1. verscheen.

, .Wonderlijk”  is eigenlijk nog erg eufe
mistisch uitgedrukt.
Nog nooit lazen we in De Nederlander een 
verhaal dat in vrijwel iedere zin bol 
staat van zelfgenoegzaamheid en emotio
nele doordraverij.
Het is verheugend dat de lezers in het
zelfde blad kennis hebben kunnen nemen 
van de rede die Tilanus, namens de 
fraktie, bij de regeringsverklaring hield. 
Dat brengt het artikeltje van Mateman 
weer tot de normale proporties terug.

Mateman gaat zich te buiten aan een 
emotioneel geschrijf, waarbij niet alleen 
de realiteit geweld wordt aangedaan. Het 
is bovendien een eenzijdig doordraven 
en stokpaardjes berijden, dat onder het 
mom dat de hele Unie zo denkt aan de 
lezers wordt voorgeschoteld. Mateman 
ontwikkelt zich tot hageograaf van de 
CHU, vermoedelijk zonder kennis te heb
ben genomen van de redevoeringen van 
Aantjes, Andriessep en Tilanus.

De kanttekeningen die we bij lezing van 
Matemans artikel maakten, leverden - 
bij eerste confrontatie met het geschre
vene - reeds elf punten op, waar we de 
schrijver ernstig voor op de vingers 
meenden te moeten tikken.

We zijn echter van oordeel dat dit weinig 
zin heeft. Niet alleen omdat het onbegon
nen werk lijkt om te proberen Mateman 

, op al deze punten tot andere gedachten 
te brengen. We vinden de kwaliteit van 
zijn ophitsend geschrijf eerlijk gezegd 
niet van dien aard dat we ons het werk 
ervoor op de hals wilden halen. Boven
dien is het de vraag of de ruimte in De 
Nederlander niet beter gebruikt kan 
worden dan om de heer Mateman wat in 
te tomen.

Eén kwestie zit ons echter dermate hoog 
dat we menen er de aandacht op te moeten 
vestigen. Al was het alleen maar om 
Mateman er opmerkzaam op te maken 
dat er ondanks de grote bijval, binnen en 
buiten de Unie, en alle opiniepeilingen, 
die hij aansleept tenminste nog iemand 
is die wil proberen nuchter met zijn 
benen op de grond te blijven staan.

Dat ene punt betreft het volgende;
We hebben ons verbaasd en geërgerd

over de wijze waarop Mateman de CHU 
tentoonstelt als de bewaker en verdediger 
van de christen-democratische politiek.

toe CHU heeft volgens Mateman de 
christen-democratie gered én het be
staansrecht van de christen-democratie 
als eigen politieke stroming behouden. 
Hierover hebben we ons verbaasd.

Mateman schrijft voorts dat de CHU aan 
de authentiek christen-democratische 
staatkunde heeft vastgehouden. Hier heb
ben we ons duidelijk geërgerd.

Wie bepaalt wat de authentiek christen
democratische staatkunde is?
Er ligt ongetwijfeld veel goeds in een 
besluit om zich niet achter de kar van 
de linkse drie te laten spannen. En vooral 
de CHU is tijdens de formatie met name 
door Burger schandalig behandeld.

Maar er is ook een keerzijde. Moest de 
polarisatie keihard doorgaan? Moest na 
nieuwe verkiezingen het oude vijfpartijen- 
kabinet weer optreden met 76 zetels achter 
zich?
Dient het voor de christen-democratische 
politiek niet tenminste een belangrijke 
vraag te zijn of men de heilloze polarisa
tie kan intomen door met de PvdA samen

te werken? Maakt de christen-democratie 
misschien in de ogen van velen een niet 
al te beste beurt door mede vorm te gaan 
geven aan de door Wiegel tijdens de ver
kiezingen gepredikte prestatiemaatschap
pij? Kan hier - na de verkiezingen - mis
schien van een uiterst moeilijke keuze 
sprake zijn? En zouden KVP en ARP 
tijdens vijf maanden formatie-arbeid nooit 
eens hierover nagedacht hebben? Zijn 
KVP en ARP dan plotseling geen christen
democratische partijen meer, omdat zij 
tot een andere conclusie dan de CHU 
kwamen?

Voor zover ons bekend heeft met name de 
CHU zich altijd verzet tegen de gedachte 
dat juist zij een exclusief christelijke - 
dan wel christen-democratische - politiek 
zou voeren. Dit is een fundamenteel uit
gangspunt van de CHU sinds haar op
richting.

Mateman denkt hier kennelijk anders over. 
Het zij zo.
Maar wellicht wil hij er toch eens over 
nadenken of zijn gedrag niet erg veel ge
lijkenis gaat vertonen met die farizeeër 
uit de Bijbel die zich gelukkig prees om
dat hij niet zo was als de tollenaar.

Spektator

Kam erdebat over regeringsverklaring:

Het standpunt van KVP en ARP
Bij de gedachtenwisseling over de samen
werking van de drie christendemocratische 
partijen KVP, ARP en CHU wordt vaak 
ook betrokken het standpunt, dat de 
Tweede-Kamerfractie van deze drie 
partijen innemen. Tijdens het kamerdebat 
over de regeringsverklaring vorige week 
hebben de voorzitters van de fracties van 
KVP en ARP, mr. F.H.J.J. Andriessen en 
mr. W. Aantjes, in ruime mate over de CHU 
gesproken.

Mr. Andriessen zei, sprekende over de 
kabinetsformatie:

De christen-democraten zijn tot een ver
deelde opstelling gekomen, omdat de CHU 
gezien haar wensen tenslotte niet tevreden 
was met het resultaat van de formatie. Die 
wensen waren een wezenlijke inbreng in het 
regeringsprogram en een personele be
zetting, die naar aantal en verdeling der 
portefeuilles recht zou doen aan de getals
verhoudingen in de Tweede Kamer. Dat 
waren ook onze wensen.
,jMen heeft het de CHU ook wel bijzonder 
moeilijk gemaakt. Met alle waardering die 
ik voor een aantal onderdelen van het werk 
van formateur Burger heb, voor het 
onderdeel CHU heb ik die waardering niet. 
Het gaat hier om een verschil in beoordeling 
van de situatie en de mogelijkheden die 
deze biedt om de eigen politieke visie in 
redelijkheid waar te maken. Dat oordeel is 
helaas verschillend uitgevallen. Ik betreur 
dat. Ook in mijn fractie heeft een tweetal 
leden tenslotte negatief geoordeeld. Zij 
hebben lang de voorkeur voor een kom- 
binatie met links gedeeld, maar hebben in 
het eindresultaat van de formatie onvol
doende houvast gevonden in formule en 
samenstelling om de aanpak van struk-, 
turele vragen aan deze kombinatie te 
kunnen overlaten. Zij hebben ook vrees voor 
onvoldoende dekking van geldkostende 
voornemens. Dat deze formatie schade, 
heeft gedaan aan de christen-democra
tische samenwerking ontken ik niet. De 
vreugde die dit bij sommigen oproept is 
echter misplaatst.
Men realisere zich, dat een zgn. ,j>rogres- 
sieve meerderheid” er zonder steun van de 
communisten niet komt. Men zal voor een

gezond beleid de christen-democraten no
dig hebben. En bovendien zijn de christen-- 
democraten vastbesloten hun samen
werking voort te zetten, juist ook bij de Pro
vinciale Staten-verkiezingen. Ik 
constateerde reeds het tegenovergestelde in 
het linkse kamp. Daar gaat men gescheiden 
de verkiezingen tegemoet,” aldus mr. 
Andriessen

MINDER ONTEVREDEN

De KVP was minder ontevreden over het 
resultaat van de formatie Mr. Andriessen 
gaf daarover de volgende verklaring:
,Jk beoordeel het resultaat van de formatie 
aan de hand van deze gedachtengang:
. voorwaarden voor een evenwichtig 
hervormend beleid
. tegengaan van de radicalisering, juist om 
die hervormingen door te voeren.
En gaat het niet in de eerste plaats over de 
volgende procedure, niet om de vraag, wie 
de eerste of de meeste concessies deed”, 
aldus de KVP-fractievoorzitter.

VEEL ONDUIDELIJK

Wat het perspectief van het nieuwe kabinet 
betreft zei mr. Andriessen namens de KVP- 
fractie:
,JEr is bij de start van dit kabinet veel 
onduidelijk. Er is ook veel twijfel. Het 
kabinet is een soort vat vol mogelijkheden. 
Daarvan zal men de goede moeten waar
maken. Ons volk wacht niet op kreten, 
stunts en emoties.

Ministers die naar buiten optreden dienen 
op te treden als lid van het kabinet. In het 
kabinet mag de minister Pronk van ontwik
kelingssamenwerking Keerpunt uit zijn 
binnenzak halen, als het beleid wordt voor
bereid. Maar buiten, als minister van dit 
kabinet, heeft hij ook ons programma in 
zijn zak, of beter, het beleid, dat op de 
grondslag van beide is vastgesteld.”
In zijn slotbeschouwing zei KVP-fractie
voorzitter mr. Andriessen:

„Wij blijven onszelf. Een partij van de 
dialoog, van een evenwichtig hervormend 
beleid, gericht op belangenbehartiging van 
allen, wier belangen in de verdrukking zijn. 
Daarom vanzelfsprekend met een primaire 
zorg voor de kleinen en zwakken in de sa
menleving. Wat wij willen heb ik Vandaag 
nog eens gezegd. Hoe wij het willen even
zeer. Wil men dat een centrumpartij 
noemen, graag.

Als dat met het centrum wordt aangeduid, 
dan sta ik daar achter. Want dat centrum 
wordt niet bepaald door ontkenning van 
rechts of ontkenning van links, maar door 
een - dikwijls moeizaam - verworven eigen 
inzicht in wat er in de samenleving moet ge
beuren. Dat zal onze houding blijven,” 
aldus mr. Andriessen.

TRIEST

Mr. Aantjes (ARP) sprak eveneens over het 
verloop van de kabinetsformatie, en ging 
nader in op de door de formateurs 'Burger 
en Ruppert voorgestelde 10-6 zetelverdeling 
in het nieuwe kabinet.

„Een triest nevenaspekt van deze 
zetelverhouding is,” aldus mr. Aan^es, „dat 
juist op dit punt de CHU opnieuw heeft 
afgehaakt. Door de provocerende schrijf- 
drift van de heer Burger was de CHU reeds 
eerder buiten spel geraakt (hoewel ik 
betreur dat zij zich daartoe heeft laten 
provoceren), maar dankzij het optreden van 
het informateurs duo Van Agt-Albeda was 
zij er weer bij betrokken geraakt. Aangezien 
de heer Burger er nooit veel twijfel over 
heeft laten bestaan hoe hij over de CHU 
oordeelde, is het duidelijk dat vooral de 
heer Ruppert in de tweede formatie-fase 
zich heeft ingespannen de CHU erbij 
betrokkken te houden.

Gedrieën hebben de heren Andriessen, 
Tilanus en ik ons best gedaan tenminste een 
10-7 verhouding te bereiken en toen wij ge
drieën tot de konklusie waren gekomen dat 
op die basis de formatie niet tot stand zou 
komen, hebben de KVP en de ARP getracht 
daarvan althans de CHU niet het 
slachtoffer te laten worden.

Ik begrijp zeer wel dat deze zetelverhouding 
voor de CH-fractie niet de uitsluitende 
reden is geweest en dat dit - punt in 
samenhang met de procedure, de pro
grammatisch aspekten en de kabinets- 
samenstelling haar dit besluit heeft doen 
nemen. Voor de bezwaren heb ik alle 
begrip. Ik deel ze ook, maar ik betreur wel 
dat de CHU, nadat wij de weg zever samen 
hadden afgelegd, er deze konklussie aan 
verbond.

Het spreekt vanzelf dat de christen-- 
democratische samenwerking hierdoor aan 
spanningen is komen bloot te staan. 
Niettemin vertrouw ik dat de eenheid van

beginsel en program ons in staat zal stellen 
dit gebeuren als een incident te passeren. 
De samenwerking in de Kamer, de fracties 
en de fractiecommissies zal daar, voor wat 
ons betreft, niet ten nadele door worden 
beïnvloed,” aldus mr. Aan^es.

De ARP-Tweede Kamerfractie was 
verdeeld over de vraag, of de totstand
koming van het nieuwe kabinet positief dan 
wel negatief beoordeeld moest worden. De 
meerderheid zei: „ja”.

Mr. Aantjes zei hierover het volgende:

„Dat een minderheid in de fractie tot een 
andere conclusie kwam, berust niet op een 
andere principe stelling name maar op een 
andere beoordeling van de feiten, niet op 
een gebrek aan politieke wil, maar op een 
gebrek aan vertrouwen als gevolg van de 
gehele gevolgde procedure en van de uit
latingen daarna, bijvoorbeeld van de 
premier: „toch ons kabinet” en over het 
„zijlicht”, waardoor de formateurs hem 
ijlings moesten rectificeren. Uit dit alles 
komt een gezindheid naar voren, die deze 
leden van onze fractie onvoldoende ver
trouwen geeft in het op die wijze gevormde 
kabinet, onvoldoende houvast aan de pro
gramformule en aan de konklussies van het 
pre-constituerend beraad, en onvoldoende 
verwachting ten aanzien van de uitvoering 
en toepassing ervan.
Dit verschil in beoordeling heeft heeft in elk 
met links-rechts of progressief-conservatief 
niets te maken.

Ik begrijp de overwegingen en ik deel de 
twijfel. Maar ik laat tenslotte de uitkomst 
zelf zwaarder wegen dan de procedure die 
ertoe leidde. In elk geval mag het niet-- 
ontraden niet worden uitgelegd als het als
nog instemmen met of legaliseren van de 
gevolgde formatieprocedure,” aldus mr. 
Aan^es.

GELIJK

Over de houdingen van de ARP-fractie 
tegenover het kabinet- Den Uyl zei de anti 
revolutionaire fractievoorzitter:

„Er is verschil in de positie van de drie 
christendemocratische fracties. De CHU 
heeft in het geheel geen geestverwanten in 
het kabinet (hoewel, ik weet natuurlijk niet 
hoe de CHU de bewindsleiden van KVP en 
ARP ziet!) De KVP heeft meer invloed 
gehad op de keuze van haar representanten 
dan de ARP. Voor het overige kan voor de 
beoordeling van het beleid de positie m.i. 
voor alle drie achter gelijk zijn. Immers, met 
ons eigen program bedoel ik ook het door 
de fracties van KVP, ARP en CHU ge- 
zamelijk opgestelde Program en Hoofd
zaken, dat mede aan het kabinetsbeleid ten 
grondslag zal liggen.”
Tot zover mr. Aantjes.

H.L.



VRIJDAG 8 JUNI 1973

r
Ontwerp-resolutie voor algem ene vergadering

Voorstel voor oprichting van Christen-democratisch appèl
De Unieraad heeft in zijn vorige week zaterdag te Utreeht gehouden vergadering 
besloten de algemene vergadering van de CHU aan te bevelen de volgende ont
werp-resolutie over de christen-democratische samenwerking aan te nemen:

,^ e  Algemene Vergadering van de CHU”

1. spreekt uit dat de in de nota „Op weg naar een verantwoordelijke maatschap
pij” geschetste hoofdlijnen voor een politieke strategie voor de 70-er jaren in 
overwegende mate voldoen aan de eisen, die gesteld kunnen worden aan een 
strategie en een beleid van een partij, die bij voortduring op de uitdraging van 
het evangelie wil antwoorden;
dat deze partij moet streven naar een maatschappij, waarin de bijbelse ge
rechtigheid meer gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en rentmeesterschap 
beter kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend.

2. ervan uitgaande dat de politieke wilsovereenstemming verder gestalte zal 
krijgen,
is men mening dat deze politiek in onze tijd met name moet inhouden dat:

magda

—  de overheid krachtens haar eigen verantwoordelijkheid zich dient in te zet
ten voor de overwinning van het reclit in nationale en internationale ver
houdingen en voor goede mogelijkheden tot ontplooiing van alle burgers; 
haar zorg dient met name gericht te zijn op degenen, die niet in staat zijn 
op eigen, kracht in de welvaarts- en welzijnsontwikkeling te delen;

—  wij ons richten op een verantwoordelijke maatschappij, waarin èn ieder 
mens als vrij en verantwoordelijk schepsel leven kan èn „een ieder die poli
tiek gezag of economische macht bezit, daarvan verantwoording moet af
leggen aan God en aan degenen, wier welzijn daarvan afhangt”;
wij afwijzend staan tegenover een overprikkelende produktie en consump
tiemaatschappij, teneinde te voorkomen dat het welzijn van onze generatie 
en van toekomstige generaties schade lijdt;

—  wij ons diepgaand moeten bezinnen op de ethische aspecten van de ontwik
keling op medisch en technisch gebied. Uitgaande van de unieke en onver
vangbare waarde van elk mens zullen met name maatregelen worden ge
troffen om de menselijke waardigheid en het menselijk leven in al zijn fasen 
een optimale bescherming te garanderen;

—  wij streven naar een rechtvaardiger verdeling van macht, inkomen, bezit en 
cultuurgoederen;

—  wij, ook in de volkerenwereld, vrijheid, vrede en gerechtigheid willen na
streven, geweld en discriminatie willen bestrijden.

3. vaststellende de reeds tussen de ARP, CHU en KVP gegroeide overeenstem
ming en samenwerking vooral op provinciaal en gemeentelijk niveau, 
besluit een beroep te doen op gemeentelijke en provinciale partij-organen om 
bij en na de verkiezingen van 1974 ten aanzien van program, lijst en fractie tot 
een zo groot mogelijke eenheid te komen, opdat in de provinciale staten en ge
meenteraden de christen-democratische verbondenheid duidelijk tot uitdruk
king komt.
De Algemene Vergadering is er zich daarbij van bewust dat de partij-organen 
op die terreinen hun eigen bevoegdheden hebben en beseft evenzeer dat reke
ning moet worden gehouden met wat in regionale en plaatselijke verhoudin
gen mogelijk is.

4. overwegende voorts de bestaande politieke verwantschap alsmede de 
groeiende samenwerking tussen de fracties in de Tweede Kamer, waarop bij

de kabinetsformatie gebleken meningsverschillen geen blijvende invloed mo
gen hebben,
is van oordeel dat de drie partijen - mede in het kader van de noodzakelijke 
partijpolitieke vernieuwing waaraan wij een bijdrage willen leveren, die geen 
verder uitstel gedoogt - moeten streven naar politieke éénwording (op basis 
van de eerdergenoemde nota) en
besluit, samen met de ARP en KVP tot de oprichting van het christen-demo- 
cratisehe appèl.
Dit heeft vooralsnog het karakter van een samenwerkingsverband. Het dient 
echter op korte termijn een nieuwe organisatievorm te krijgen, waarin zowel 
aan de politieke eenheid als aan de geestelijke verscheidenheid tussen de drie 
partijen recht wordt gedaan.
Het christen-democratisch appèl staat onder leiding van een bestuursorgaan.

a) dat leiding geeft aan de politieke activiteiten van de drie partijen, dan wel deze 
activiteiten coördineert;

b) dat een permanente commissie instelt die

—  zich voortdurend bezint op de relatie tussen levensovertuiging en politiek 
handelen,

—  de hoofdlijnen van de nota van de Contactraad uitwerkt-
—  de uitvoering van het programma volgt en het waar nodig bijstelt.

c) dat de nieuwe organisatievorm voorbereidt.
Het christen-democratisch appèl richt zich tot het gehele Nederlandse volk. 
Ook rechtstreeks tot het christen-democratisch appèl toegetreden leden wor
den vertegenwoordigd in het bestuursorgaan.
draagt aan het bestuursorgaan op voor 1 oktober 1973 daaromtrent voorstel
len te doen, die in het najaar van 1973 ter beslissing aan elk van de drie par
tijen worden voorgelegd, overeenkomstig de statutaire bepalingen, die te dien 
aanzien in de drie partijen gelden. Deze voorstellen dienen tenminste betrek
king te hebben op:

—  een coördinatiecommissie voor alle activiteiten;
—  een begin van integratie van de activiteiten van de drie partijorganisaties;
—  verdere samenwerking o.a. door taakverdeling tussen de drie wetenschap

pelijke instituten.

doet een beroep op de fracties in de Eerste en de Tweede Kamer van de drie 
partijen hun werkzaamheden zodanig te integreren, dat tussen nu en het na
jaar van 1973 de eensgezindheid van de drie partijen wordt weergespiegeld in 
het beleid van de fracties”.

Aldus de ontwerp-resolutie, die van de Unieraad een aanbeveling tot aanneming 
kreeg. Het ontwerp is opgesteld door de stuurgroep van de drie christen-demo
cratische partijen KVP, ARP en CHU.
In de afgelopen week zouden ook de partijbesturen van de beide andere partijen 
de ontwerp-resolutie bespreken en beslissen over het voorleggen aan de partijra
den van KVP en ARP.

De algemene vergadering van de CHU wordt zaterdag 23 juni aanstaande gehou
den in het centrum „Orpheus” te Apeldoorn. Op deze dag komen ook de partijra
den van KVP en ARP bijeen, in afzonderlijke bijeenkomsten, in het Jaarbeurs
congrescentrum te Utrecht.
De beide partijraden en de algemene vergaderQig van de CHU dienen dan te be
slissen over de christen-democratische samenwerking, aan de hand van de ont
werp-resolutie.

Unievoorzifter mr. O. W. A, van Verscheer:

Polariseren bracht ons land in impasse
Bij de oplossing van de problemen, die rond 
een kabinetsformatie kunnen ontstaan, zal 
zeker door velen weer het stokpaard van de 
gekozen formateur bestegen warden. Dit 
prerogatief van de kroon, namelijk de aan
wijzing van formateur of informateur, mag 
niet worden aangetast. Wel zouden de par
tijen voor de verkiezingen iets duidelijker 
moeten aangegeven, wie na de verkiezingen 
de eerste mannenbroeder moet zijn of blij-

Aldus de voorzitter van de CHU, mr.
O.W.A. van Verschuer in zijn openings
woord op de vorige week zaterdag te 
Utrecht gehouden vergadering van de 
Unieraad. Het is volgens de Unievoorzifter 
duidelijk, dat zich democratisch noemende 
partijen een sterkere zelfdiscipline aan de 
dag moeten leggen bij hun presentatie voor 
de verkiezingen om het elkaar vinden na de 
verkiezingen nog geloofwaardig te doen 
zijn. Het polariseren, zo zei hij, is weliswaar 
een mooi woord voor het op winst spelen, 
maar het heeft met name ons land in een 
impasse gebracht. Het respect voor partijen 
als VVD en PvdA is er niet door vergroot.

GEEN VERWIJT VOOR CHU

„Dit verwijt treft niet de CHU. Ik ben er van 
overtuigd”, aldus mr. Van Verschuer, „dat 
de velen die ons op 29 november van het vo
rig jaar - de verkiezingsdag - in de steek lie
ten, zich nu pijnlijk bewust zijn van het feit, 
dat zij zich vergist hebben. Dit is in niet ge-

Unievoorzitter Van Verschuer

ringe mate te danken aan de houding van 
de Tweede-Kamerfractie, welke grote in
druk gemaakt heeft”.

De Unievoorzifter sprak zijn waardering uit 
voor de christelijk-historische fractievoor
zitter drs. A.D.W. Tilanus. „Lijstaanvoerder 
tegen wil en dank, een onmogelijke opgave 
voor de verkiezingen de eigen identiteit te 
bewaren terwijl de christen-democratische 
samenwerking verder gestalte moest krijgen 
en een slopende formatieperiode: deze drie 
factoren maken de woorden van het wapen

van Rotterdam op hem van toepassing: 
„sterker door strijd”. Tilanus, de CHU is je 
wederom grote dank verschuldigd”, zei mr. 
Van Verschuer.

BEZINNING NODIG

In zijn openingswoord gaf de Unievoorzifter 
geen uitputtende beschouwing over de ka
binetsformatie. Hij volstond met een korte 
kanttekening.
„Een ernstige bezinning is nodig over de 
grondregels van ons staatsbestel, waarbij de 
ervaring van de afgelopen maanden moet 
worden bezien tegen de achtergrond van de 
resultaten van de commissie Cals/Donner 
inzake herziening van grond- en kieswet”, 
aldus mr. Van Verschuer. Het leek hem een 
goede zaak als de Lohmanstichting, het we
tenschappelijk centrum van de CHU, zich 
hiermee zou belasten en deze werkzaamhe
den in nauw overleg met de wetenschappe
lijke bureaus van KVP en ARP ter hand 
zou willen nemen.
„Het functioneren van de democratie moet 
ons ernstig bezighouden. De relatie van 
parlement tot regering en kiezers tot parle
ment dient door ons kritisch te worden ge
analyseerd. Wij mogen ons er niet bij neer
leggen, dat velen het zicht op het gebeuren 
in Den Haag volledig zijn zoekgeraakt”, zei 
de Unievoorzifter. „Punten als verhoging 
van de kiesdrempel en daardoor minder 
partijen, en een beperkt districtenstelsel 
zullen onvoldoende zijn om de werkelijke 
betrokkenheid van de kiezers weer te be
werkstelligen”.

ONMOGELIJKHEID

Mr. Van Verschuer meent dat het wel dui
delijk is geworden, dat in een land waar een 
twee-partijenstelsel tot de onmogelijkheden 
behoort, het zich vastleggen voor de verkie
zingen tot onaanvaardbare situaties leidt. 
„Het is veel onwaarachtiger, onduidelijker 
en ondemocratischer dan de voorstanders 
van dit systeem hun kiezers voorhouden. 
Schaduwen, ook schaduwen van kabinetten 
vervagen als het licht van de verkiezingsuit
slag loodrecht naar beneden valt. Onaan
tastbare programma’s moeten vertaald 
worden om deze vertaling bruikbaar te 
doen maken voor regeringsprogram en 
overleg met andere partijen. Een onaantast
baar program noch een schaduwkabinet 
zijn middelen om een land snel aan een sta
biele regering te helpen”, zei mr. Van Ver
schuer.

KRACHTIGE WAARSCHUWING

In dezelfde lijn ligt, aldns de Unievoorzifter, 
de opkomende discussie over program- of 
afspiegelingscolleges bij staten- en raads
verkiezingen. Mr. Van Verschuer Uet op de 
vergadering van de Unieraad een krachtige 
waarschuwing uitgaan naar diegenen, £e  
voorstander zijn van een programcoUege. 
,4)e oplossing programcoUege is staatsrech- 
teUjk- bestuurUjk onjuist en verre van de
mocratisch”.

H. Lokkerbol.
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Ors. A. D, W, Tilanus:

„Een kabinet van te veel 
plannen en te weinig geld”
,JBet is een kabiaet van te veel plannen en 
van te weinig geld. De bomen groeien niet 
tot aan de hemel”. Deze opmerking heeft de 
christelijk-historische fractievoorzitter drs. 
A J).W. Tilanus vorige week woensdag in de 
Tweede Kamer gemaakt bij zijn be-' 
schouwingen over de wijze, waarop premier 
drs. J.W. den Uyl was ingegaan op de op
merkingen, die alle fractievoorzitters had
den gemaakt over de regeringsverklaring. 
„Van het antwoord van de minister-presi
dent op de vele vragen hadden wij meer ver
wacht”, aldus drs. Tilanus. „Het antwoord is 
vaag gebleven”.

In zijn beschouwingen in tweede termijn 
ging drs. Tilanus nog nader in op onder
meer de collegegelden, de inkomenspolitiek, 
de arbeidsongeschiktheidsverklaring voor 
zelfstandigen, de steun aan de bevrijdings
bewegingen en de fiscale maatregelen.

DEERNIS

De christelijke-historische fractievoorzitter 
zei begrepen te hebben, dat studenten die 
voor het lopende jaar normaal hun college
geld betaald hebben, bij de regering enige 
deernis hebben gewekt. ,2ij zullen namelijk 
compensatie krijgen binnen het nieuw te 
creeren studiefinancieringsstelsel”. Drs. Ti
lanus dacht dat hieruit kennelijk moet wor
den afgeleid, dat studenten die de college- 
geldwet hebben ontdoken, de juiste weg 
hebben bewandeld. „De beantwoording van 
de premier op onze vragen heeft bij ons zo
veel nieuwe vragen opgeroepen, dat wij 
nauwelijks de illusie hebben dat wij nu dui
delijk genoeg zullen worden geïnformeerd. 
Kan de minister-president eens rustig uit
eenzetten, waar de studenten in het lopende 
studiejaar en in de komende studiejaren 
precies aan toe zijn?”, aldus drs. Tilanus.

ANDERE BENADERING?

Hetgeen premier Den Uyl zei met betrek
king tot de inkomsteripolitiek had bij de 
CHU-fraktie enkele vragen doen rijzen. „Er 
ligt een adviesaanvrage bij de SER. De pre
mier liet duidelijk uitkomen niet op dit ad
vies te willen wachten”, zei drs. Tilanus. Hij 
vroeg daarom het volgende: „Kan de rege
ring op dit zo belangrijke terrein van de in
komenspolitiek zonder advies van de So
ciaal-Economische Raad maatregelen ne
men?

drs. A. D. W. Tilanus

Moet uit het antwoord van de premier afge
leid worden, dat de regering er naar streeft 
om te komen tot een andere benadering van 
de SER in het sociaal-Economisch bestel in 
Nederland?”

Drs. Tilanus zei dat hij dit laatste een ern
stige zaak zou vinden, omdat daarmee de 
functie van een orgaan, waarvan Nederland 
veel nut heeft en waarom het buitenland 
Nederland benijdt, in het geding zou ko
men. „Het mag niet zo zijn, dat meer geluis
terd wordt naar actiegroepen en minder 
naar de SER”.

TELEURSTELLING

De christelijk-historische fractievoorzitter 
zei voorts, dat het antwoord van de premier 
op vragen van de CHU over de voorgeno
men steun aan bevrijdingsbewegingen de 
fractie teleurstelde. „Wij achten het een 
heilloze weg, als Nederland ontwikkelings
geld zou gaan gebruiken om op allerlei 
plaatsen in de wereld zich te mengen in bin
nenlandse politieke en militaire troebelen. 
Wij willen steun zonder politieke bijbedoe
lingen. Wij keuren elke steun, die niet via de 
aangewezen organen van de VN gaat, ten 
stelligste a f ’.

NIET DE DUPE

Drs. Tilanus vroeg het kabinet om binnen 
één jaar het wetsontwerp over de arbeids
ongeschiktheidsverzekering voor zelfstan
digen in te dienen bij het parlement. Hij 
waarschuwde er voor, dat de premiedruk- 
stijging, die van de nieuwe verzekering het 
gevolg zal zijn, tot een belemmering kan lei
den als die stijging buiten de norm van 3 
procent wordt gehouden.
„Ik zou dat ernstig betreuren en ik vind dat 
de zelfstandigen daarvan niet de dupe mo
gen worden”.

ONBEVREDIGEND

De beantwoording door de premier Den Uyl 
van de vragen van drs. Tilanus in eerste ter
mijn over het te voeren beleid op financieel 
en fiscaal terrein was „erg onvolledig en 
onbevredigend”. In tweede termijn zei de 
christelijk-historische fractievoorzitter er 
best begrip voor te hebben dat de minister
president de kamer niet tot in details kon 
informeren over de fiscale plannen van het 
kabinet. „Maar wanneer het kabinet zelf op 
twee punten van fiscaal beleid een uit
spraak doet - niet - verhogen van de btw en 
invoeren van vermogenswinstbelasting - 
dan is het volstrekt redelijk dat de kamer 
aan het kabinet vraagt informatie te ver
schaffen over de hoofdlijnen van het te voe
ren beleid”, aldus drs. Tilanus.

„Een van de hootdlijnen is de verdeling van 
de stijging van de belastingdruk over de 
direkte en de indirekte sfeer. De premier 
zwijgt daarover. Hij zwijgt ook over mijn 
vraag of het kabinet al een beslissing ge
nomen heeft over de inflatiecorrectie. Dat 
zwijgen is helaas veelzeggend”, zei de chris
telijk-historische fractievoorzitter.

EENZIJDIG

Drs. Tilanus zei, dat hij niet kon aannemen 
dat het kabinet een zo belangrijke beslis
sing over het ongewijzigd laten van de om
zetbelastingtarieven (btw) voor 1974 heeft 
genomen, zonder zich de vraag te stellen en 
te realiseren, welke consequenties dit heeft 
voor het overige fiscale beleid.

„Mijn conclusie kan bij dit zwijgen van de 
minister-president geen andere zijn, dan 
dat dit kabinet in bet jaar 1974 eenzijdig de 
druk van de direkte belastingen, in het 
bijzonder van de loon- en inkomstenbelas
ting, zal verbogen”, aldus drs. Tilanus. Hij 
zei een dergelijk beleid zowel nationaal als 
internationaal bezien hoogst ongewenst te 
vinden.

„Hoezeer we wat de financiële politiek be
treft in de mist varen, wordt treffend 
geïllustreerd door de mededeling van de 
premier, dat de beslissing van het kabinet 
ten aanzien van de ontwikkelingssa
menwerking een uitgavenstijging van de ja
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ren 1974 en met 1976 betekent van ƒ  1 mil
jard tot ƒ  1,5 miljard”, zei drs. Tilanus.

En hij voegde daaraan toe: „Hoe dit betaald 
moet worden, gelet op alle andere 
ambitieuze, geidkostende maatregelen laat 
het kabinet volledig in het duister. Ik vind, 
dat het kabinet hierdoor ernstig in gebreke 
is gebleven de kamer informatie te geven o- 
ver een hoofdlijn van beleid”.

H. Lokkerboi.

Unieraad beveelt concept-resolutie aan
De Unieraad heeft zaterdagmiddag jongst
leden in een, in het Jaarbeurscongrescen- 
trum te Ütrecht gehouden vergadering, ge
sproken over de christen-democratische sa
menwerking. Ter tafel lag een concept-re
solutie van de stuurgroep van KVP, ARP en 
CHU, die de vorige dag was opgesteld en 
bedoeld is voor de toporganen van de drie 
partijen. Deze moeten namelijk op zaterdag 
23 juni in afzonderlijke vergaderingen be
slissen over de toekomstige samenwerking. 
(De tekst van de ontwerp-r^olutie is elders 
in „de Nederlander” afgedrukt).
Na een korte inleidende discussie besloot de 
Unieraad alleen een bespreking te wijden 
aan het concept; er zouden geen wijzigingen 
in worden aangebracht en aan het eind van 
de eigenlijke gedachtenwisseling zou beslist 
worden of het ontwerp al dan niet aan de 
algemene vergadering van de CHU zou 
worden voorgelegd.

GOEDEZAAK

In het openingswoord had Unievoorzitter 
mr. O.W.A. van Verschuer uitvoerige aan
dacht besteed aan de christen-democrati- 
sche samenwerking. „Het Uniebestuur heeft 
de volgende overwegingen om tot die sa
menwerking te geraken:
-  gebleken is dat de drie partijen KVP, 
ARP en CHU vanuit een gelijkgerichte ge
zindheid elkaar op het politieke terrein 
hebben kunnen vinden. Ideeel is het een 
goede zaak die eenheid verder gestalte te 
geven;
- de politieke arbeid is door de stormachti
ge toeneming van de overheidstaken zo veel 
omvattend geworden dat een bundeling van 
krachten hoogst gewenst is om deze arbeid 
goed te verrichten;
- het tot elkaar komen van hen, die vanuit 
een gelijke gezindheid aan het politieke le
ven deelnemen, zal eenwerfkracht uit
oefenen op velen die nu nog terzijde staan.

De doorwerking van het beginsel waar het 
ons om gaat zal op die wijze een betere mo
gelijkheid geboden worden”.

De Unievoorzitter stelde de vraag of het 
antwoord van de CHU wat de samenwer
king betreft nog hetzelfde is na de kabinets
formatie. Hij wees er op dat er in hoge mate 
programmatische overeenstemming bestaat 
tussen KVP, ARP en CHU, en dat structu- 
reel/mentale verschillen, welke dwars door 
de partijen heenlopen, zeker overbrugd 
kunnen worden. Een belangrijk facet bij dit 
alles is de christen-democratische samen
werking op het grondvlak, in de provinciale 
staten en in de gemeenteraden.

Mr. Van Verschuer zei dat het zijn diepste 
overtuiging is dat de christen-democra- 
tische samenwerking moet worden doorge
zet.

De Unievoorzitter heeft, wat de samenwer
king aangaat, volledig vertrouwen in de rol, 
die de CHU als gouvernementeel-gezinde 
partij ten opzichte van het kabinet-De Uyl 
als oppositiepartij zal spelen. „Er zijn 
zwakke plekken in het kabinet waar de 
CHU, ook ter wille van de identiteit van de 
identiteit van de christen-democratische 
partijen en zo mogelijk in overleg met KVP 
en ARP, de vinger bij de pols zal moeten 
'eggen. De departementen van volkshuis

vesting en ruimtelijke ordening dienen zo
wel wat bezetting als wat problemen aan
gaat onze meer dan bijzondere belangstel
ling”, aldus mr. Van Verschuer.

OVERGROTE MEERDERHEID

De discussie in de Unieraad over de ont
werp-resolutie spitste zich met name toe op 
twee punten: de technische uitwerking van 
het besluit en de samenwerking in het par
lement. Uiteindelijk besloot de Unieraad 
met overgrote meerderheid het ontwerp met 
een aanbeveling aan de algemene vergade
ring voor te leggen.

H.L.

De Christen-democratische sam enwerking:

STEMMEN UIT ARP EN KVP
De gebeurtenissen tijdens de kabinetsfor
matie, met name het terugtrekken van de 
CHU, en de beslissing van de partijbesturen 
van KVP, ARP en CHU om op zaterdag 23 
juni in afzonderlijke vergaderingen te be
slissen over cbristen-democratische samen
werking, zijn niet alleen in het christe- 
lijkyhistorisch weekblad ,JDe Nederlander” 
uitvoerig aan de orde gesteld. Ook „Neder
landse Gedachten”, het weekblad van de 
ARP en „Politiek nieuws”, het maandblad 
van de KVP, hebben aan deze materie aan
dacht besteed.

APPEL

In het meinummer van „Politiek nieuws” 
reageerde de KVP-voorzitter dr. ir. D. de 
Zeeuw op de vraag; „Hoe gaat u nu verder 
met de christen-democratische samenwer
king? Wat doet de KVP op de partijraad 
van 23 juni 1973 en wat doen de ARP en de 
CHU?”
KVP-voorzitter De Zeeuw zei:

„De drie partijen hebben indertijd een 
Contactraad ingesteld, die een Nota van de

Contactraad heeft gepresenteerd. Die nota, 
die gesplitst is in een deel „politiek profiel” 
en een deel „organisatorische vormgeving” 
is door de drie partijen, zij het met enige 
vertraging als gevolg van de tussentijdse 
verkiezingen behandeld. Onze partij heef 
intensief over die nota gediscussieerd en de 
reacties van de kringen zijn allemaal afge
drukt in ons blad „Politiek Nieuws”. Uit dt 
reacties bleek, dat onze partij ongeduldig is. 
Ongeduldig in die zin dat men van mening 
is dat er al te lang gepraat is en al te veel 
energie besteed is aan praten, zonder te 
komen tot besluiten.
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Het dagelijks bestuur wil vasthouden aan 
het door de partijraad geaccepteerde be
leidsplan, waarin in 1973 besluiten zouden 
worden genomen over de toekomst van onze 
partij. Het dagelijks bestuur stelt echter één 
ding uitdrukkelijk voorop:
a. besluiten inzake samenwerking moeten 
politiek geloofwaardig zijn
b. de besluiten moeten zodanig zijn dat een 
appèl uitgaat op het electoraat.”. Aldus de 
KVP-voorzitter.

Op de vraag „Wat zou er dan eigenlijk het 
meest voor de hand liggen?” antwoorde dr. 
De Zeeuw:

„Tot voor de kabinetsformatie is dat naar 
mijn mening steeds geweest het besluit in 
1973 om vóór de volgende verkiezingen te 
komen tot één partij, één fractie en één lijst. 
Maar is het nu nog wel geloofwaardig om te 
zeggen dat er een politiek eensgezindheid 
bestaat tussen de drie partijen, wanneer er 
twee in ieder geval vertegenwoordigers heb
ben in het kabinet (zij het een extra
parlementair kabinet, maar wie weet dat) en 
één partij erbuiten staat?
Voor de keuze die de CHU gemaakt heeft, 
kan begrip worden opgebracht. Het kan een 
taxatie- of gradueel verschil zijn in de be
oordeling van de politieke actualiteit.
Het kan echter niet ontkend worden dat er 
een deuk zit in de christen-democratische 
samenwerking op landelijk niveau. Maar 
het is ook zo,'dat waar ons enige twijfel be
kruipt, de CHU in staat moet zijn die twijfel 
weg te nemen. Ik herhaal dat de Nota van 
de Contactraad niet de bedoeling heeft de 
drie partijen zonder meer in één zak te 
stoppen, maar politieke eenheid in ver
scheidenheid tot stand te brengen. Het be
sluit tot verdere samenwerking kan slechts 
geloofwaardig zijn, als de KVP en ARP zo
wel als de CHU in hun praktische beleid de 
Nota van de Contactraad op dezelfde wijze 
vertalen. Dat is een zware opdracht binnen 
overigens smalle Nederlandse marges. Ik ga 
er van uit dat de CHU-fractie, zowel als de 
CHU-partijraad een houding inneemt, die 
gelijk of nagenoeg gelijk is aan die van KVP 
en ARP. Dat wil zeggen: de CHU stelt zich 
kritisch-loyaal op tegenover dit kabinet 
waarin christen-democratische geestver
wanten zitting hebben. Het is politieke 
eensgezindheid die een geloofwaardig appèl 
inhoudt op een kritisch electoraat.”

zo zei de KVP-voorzitter.

Een volgende vraag was: „Wat betekent dit 
voor de komende staten- en gemeente
raadsverkiezingen?”. Het antwoord van 
KVP-voorzitter De Zeeuw luidde: ■

„Daar waar politieke eensgezindheid en 
samenwerking duidelijk gebleken is, moet 
samèngewerkt worden. Dat is het geval in 
talloze gemeenten en provincies. Vandaar 
dat het dagelijks bestuur erop zal aan
dringen dat bij de verkiezingen in 1974 ten 
aanzien van program, lijst en fractie tot een 
zo groot mogelijke eenheid moet worden 
gekomen op die niveaus de christen-demo
cratische verbondenheid duidelijk tot uit
drukking komt.”

GEZAMENLIJKE BELEID

In „Nederlandse Gedachten” schreef de 
waamemend-voorzitter van de ARP, drs. J. 
de Koning, het volgende over de van de 
anti-revolutionaire Tweede-Kamerfractie:

,J^u het kabinet-Den Uyl tot stand is 
gekomen dient de fractie een gezamenlijke 
politieke lijn te ontwikkelen. De mogelijk
heid daarvoor ligt in een zakelijke beoorde
ling van het beleid van dit kabinet:

—  zakelijk, maar niet bij voorbaat op
positioneel
—  in (krappe) meerderheid verantwoorde
lijk voor het optreden van dit kabinet, maar 
niet voor zijn beleid -
—- zich bewust van de aanwezigheid van 
ARP-bewindslieden in dit kabinet, maar 
daardoor niet gebonden.
—  bij de beoordeling van het regeringsbe
leid zich richtend op het AR-program van 
actie en het gezamenlijk urgentie-program 
van de chr.-democratische partijen
:— strevend naar een gezamenlijk beleid 
van ARP, CHU en KVP., berustend op ge
zamenlijk overleg tussen fracties en partij
besturen. Ook de ARP-fractie zal er zich 
van bewust zijn, dat de eenheid van de AR- 
partij alleen kan worden hersteld door het 
in eenheid optreden van de fractie.

De AR-paftij wacht dringend op dat op
treden van de fractie.”

Aldus drs. De Koning

ZWAAR PUNT

De anti-revolutionaire fractievoorzitter mr. 
W. Aantjes schreef in „Nederlandse Ge
dachten” een soort verantwoording over het 
optreden van zijn fractie tijdens de forma
tie.
Na herinnerd te hebben aan het feit, dat de 
christelijk-historische Tweede-Kamerfrac
tie ondermeer vanwege de voorgestelde 
zetelverdeling 10-6 in het kabinet —  Den 
Uyl afhaakte, deelde mr. Aantjes mee, dat

dit voor de gehele fractie een zwaar punt 
van overweging is geweest.
„Bij de minderheid”, aldus mr. Aantjes in 
„Nederlandse Gedachten” heeft dit zwaar 
meegewogen bij de eindbeslissing, alhoewel 
hier de scheidslijn niet geheel samenviel 
met die tussen meerderheid en minderheid 
wat betreft de uiteindelijke beslissing over 
de totstandkoming van het kabinet. Som
migen van de meerderheid heeft dit zwaar 
gewogen dan sommigen van de minderheid. 
Voor de meerderheid van de fractie (met 
nuances) woog echter tevens mee, dat de 
CHU na reeds eenmaal eerder te hebben af
gehaakt (hoewel daartoe geprovoceerd door 
Burger), door de vasthoudendheid van KVP 
en ARP en het initiatief van het informatie- 
duo Van Agt-Albeda opnieuw bij de forma
tie was betrokken; dat de programformule 
was herzien; dat de onderhandelingsmoge- 
lijkheid over de „19 punten” was geopend; 
dat de tweede formatie-opdracht niet de 
door links gewenste mogelijkheid liet 
zonder een nieuwe opdracht „over te stap
pen” op een puurrood kabinet; dat voor de 
nieuwe formatie-opdracht twee formateurs

(waaronder een christen-democraat) waren 
aangewezen; dat een 10-7 verhouding op 
zichzelf niet veel redelijker was dan een 10- 
6 verhouding en niet in de laatste plaats dat 
door de bereidheid van KVP en ARP om de 
CHU een minister respectievelijk een 
staatssecretaris „af te staan” de CHU in het 
kabinet zou beschikken als bij een 10-7 ver
houding. Bovendien telt voor de christen
democratische verhoudingen niet alleen de 
CHU, maar ook de KVP mee.
Voor de minderheid van de fractie 
(eveneens met nuances) was echter het 
uiteengaan met de ons toch altijd nog op 
een bijzondere wijze verwante CHU 
igevoegd bij de toch al niet evenredige 10-6 
verhouding, een reden te meer zich tegen de 
totstandkoming van het kabinet uit te 
spreken.
Overigens is het volstrekt onjuist dat de 
KVP en de ARP zich minder krachtig voor 
de 10-7 verhouding zouden hebben ingezet 
dan de CHU”, aldus mr. Aantjes in 
„Nederlandse Gedachten”.

H.L.

Tien Unieleden 
vragen sterke 
resolutie

Vorige week hebben tien leden van de CHU 
een brief gezonden naar de stuurgroep van 
KVP, ARP en CHU met het dringende ver
zoek voor de vergaderingen van de drie 
christen-democratische partijen, welke op 
zaterdag 23 juni gehouden worden en waar 
gesproken wordt over de samenwerking, een 
zo sterk mogelijke resolutie, voor te be
reiden. In de resolutie, aldus de Unieleden, 
zal een uitspraak moeten staan over het 
samenstellen van gemeenschappelijkelijsten 
voor de eerstvolgende verkiezingen.
De tien Unieleden noemden zich in de brief 
waarmee voorstanders van een progressief 
beleid. Zij hebben gevraagd in de resolutie 
ook te voorzien in de totstandkoming van 
een gezamenlijk confessioneel politiek 
orgaan en een rechtstreeks lidmaatschap 
van het christen-democratisch appèl van

niet-leden van de drie partijen.
„Slechts wanneer op zaterdag 23 juni door 
de dyie confessionele partijen een resolutie 
zal worden aangenomen, die er in voorziet 
dat in de naaste toekomst de drie partijen 
nog gezamelijk politiek zullen handelen, 
waarvoor het christen-democratisch appèl 
een kader kan zijn, bestaat er kans dat de 
christen-democratische politiek in Neder
land opnieuw kan functioneren”, aldus de 
tien Unieleden. Een aantal van hen vindt 
een lidmaatschap van de CHU niet of 
nauwelijks zinvol wanneer een dergelijke 
resolutie niet zal worden aangenomen.

WARME VOORSTANDERS

,JBinnen de CHU”, aldus de brief aan de 
stuurgroep, „bevindt zich een vleugel van

leden en kiezers die op grond van hun 
kerkelijke en maatschappelijke instelling 
warme voorstanders zijn van een progressief 
beleid. Deze groep heeft met instemming de 
ontwikkeling binnen de CHU gevolgd, 
waarbij eerst de partijorganisatie is ver
beterd, vervolgens een duidelijk enigermate 
progressief getint programma is vastgesteld 
en tenslotte is gepoogd de leiding van de 
Unie en haar Tweede-Kamerfractie te ver
sterken en te verjongen. Deze zeer 
duidelijke lijn, waartoe telkens met grote 
meerderheden is besloten, is evenwel op 
abrupte wijze afgebroken bij de samenstel
ling van de lijst voor de verkiezingen van de 
Tweede Kamer in het najaar van 1972. Het 
afhaken bij de kabinetsformatie bevestigt 
dit en had - nu ARP en KVP dit nalieten - 
bovendien het effect dat de CHU aan de 
confessionele samenwerking afbreuk deed 
en zich als de meest conservatieve van de 
drie confessionele partijen aandiende. Deze 
ontwikkeling is voor sommigen onzer aan
leiding geweest uit het hoofdbestuur en 
andere organen van de CHU te treden. Een 
aantal onzer zoet hun lidmaatschap van de 
Unie als niet of nauwelijks langer politiek 
zinvol”.
De brief vervolgde: ;,Slechts wanneer op 
zaterdag 23 juni aanstaande door de drie 
confessionele partijen een resolutie wordt 
aangenomen die erin voorziet dat in de 
naaste toekomst de drie nog slechts 
gezamelijk politiek zullen handelen, waar
door het zogenaamde christen-- 
democratische appèl een kader kan zijn, 
bestaat er kans dat de christen-democra
tische politiek in Nederland opnieuw kan 
functioneren”.
De ondertekenaars van de brief waren; J. 
Baarda te Sneek, dr. E. Bleumink te 
Paterswolde, L.C. van Dalen te Utrecht, drs.
G. Gerritse te Soest, Chr. van Gulyk te 
Amsterdam, mr. F. H. Kernkamp te 
Rotterdam, G. J. van Maarseveen te 
Noordwijkerhout, drs. L. F. Schippers te 
Leiden, drs. J. Tegelaar te Rijswijk (Z H ) en 
drs. H. J. Viersen te Rotterdam.

De brief van de tien Unieleden aan de 
stuurgroep kwam in de publiciteit, enkele 
dagen nadat 48 Unieleden een verklaring 
hadden uitgegeven. In die verklaring werd 
leedwezen uitgesproken over het verloop 
van de kabinetsformatie, waardoor de CHU 
buitenspel kwam te staan.
De groep sprak uit, dat op zaterdag 23 juni 
de algemene vergadering van de CHU zal 

. moeten besluiten de samenwerking van de 
drie christen-democratische partijen 

'degestalte te doen geven van een nieuwe 
christen-democratische partij en dat de uit
voeringsbesluiten zo spoedig mogelijk 
moeten worden genomen.

NOTA'S
Eind augustus komen de nota’ s Noorden 
van het Land, Zuid Limburg en de Haag
se agglomeratie in dê  Tweede Kamer 
in het openbaar aan de orde. Enige aan
dacht voor de nota Noorden des Lands 
lijkt mij op zijn plaats. Al was het al
leen maar om het feit, dat men zou 
denken, dat na de regeringsverklaring van 
de minister-president er geen Noorden 
meer bestaat. Want de enige liefdesver
klaring, dat er aan het Noorden veel ge
legen is, barst van de algemeenheden. 
Wij hadden dat van deze regering niet 
verwacht. Immers het is met name de 
heer Wieringa (PvdA) geweest, die onge
meen felle kritiek heeft geuit op de nota 
Noorden des Lands. Hij deed dat met 
woorden, die nauwelijks passend zijn in 
deze rubriek te herhalen. En daarom 
juist hadden we nu meer verwacht.

Wij hebben over deze zaken geen mis
verstand laten bestaan. Wij hebben de 
nota’s acceptabel genoemd. Maar dat 
neemt niet weg, dat nu de regering wèl 
een uitspraak doet om ongeveer ander
half miljard gulden meer te besteden 
voor ontwikkelingshulp en nu de regering 
zich uitspreekt over de spoedige aan
leg van de Schiphollijn (600 miljoen gul
den) verwachten wij nu mede op grond 
van de kritiek juist van haar toch wel 
iets extra’s. De middelen schijnen er 
te zijn! Daarom zijn we dan ook akkoord 
gegaan met uitstel van behandeling tot 
eind augustus. Maar ook alleen daarom!

T. Tolman.

GETALLEN! !
Volkshuisvesting blijft een belangrijke 
zaak. Het gaat er om bij voortduring vol
doende en goede woningen te bouwen. Er 
is echter wel een belangrijk verschil 
onder wiens beleid het gebeurt. Is Schut 
of Udink minister, dan wordt men door
gezaagd over de aantal te bouwen wonin
gen, vooraf! Treedt Den Uyl op dan is 
het ongepast - althans volgens Bas de 
Gaay Fortman -  om erover te spreken, 
dan moet je achteraf beoordelen! Het is

mij nog' niet geheel duidelijk, maar dat 
is waarschijnljk het verschil tussen de 
linkse drie en de Christen-Democraten in 
de praktijk. Althans tussen de voorgaande 
en het huidige kabinet. Want toen hier
over vragen werden gesteld bij de rege
ringsverklaring zweeg de minister-pre
sident. Zelfs de socialistische woning
bouw-specialist dr. Van den Doel, die we 
zo goed kennen van zijn holletjes naar de 
interruptie-microfoon, scheen vastge
plakt te zitten op zijn bankje. Uiteinde

lijk kwam hij toch naar voren en is een 
getal genoemd: 170.000 woningen uit
keerpunt. Er is nog geen specificatie van 
de soort woningen. Maar dat is geen 
ibezwaar. Maar een regeringsdebat zon
der aantallen zou onvoorstelbaar zijn 
geweest. Niet in de eerste plaats voor 
de oppositie, dus voor ons. Maar juist 
voor de linkse drie. En dat had Van den 
Doel juist iets beter begrepen dan Bas 
de Gaay Fortman.

T. Tolman.

ONTVANGEN UITGAVEN
de tyd”, kwartaalblad educatieve 

programmaS NCRV.
Ten behoeve van de educatieve radio-- 
uitzendingen van de NCRV is besloten tot 
de uitgave van een kwartaalblad, dat de 
naam „Bij de tijd” draagt. Uit de reacties 
van luisteraars, gespreksgroepen en 
vormingswerkers bleek, dat er behoefte 
bestaat aan meer informatie over die radio
programma’s, welke de NCRV voor vol
wassenen uitzendt.
Het is de bedoeling dat „Bij de tijd” niet al
leen komende uitzendingen aankondigt, 
maar ook achtergrondinformaties verstrekt 
over bepaalde projecten. De abonnements
prijs bedraagt f  3,75 per jaar. Aanmel
dingen: NCRV- Bij de tijd, antwoord
nummer 102 te Hilversum.

„Christelijke onderwijs m e t  de wereld als 
horizon, door prof. dr. J. Verkuyl en drs. 
C. Plomp. Uitgave J. H. Kok te Kampen, 
in de serie „cahiers voor het christelijk 
onderwijs, uitgegeven onder auspiciën 
van de Unie „School en Evangelie”. Prijs
f. 7,90.

Dit cahier is bedoeld als lesmateriaal voor 
de scholen. Prof. Verkuyl duidt in het eerste 
deel van het boekje enkele aspecten aan van 
de taak tot mondiale opvoeding in het 

. christelijk onderwijs. Drs. Plomp werkt in 
het tweede deel de stof nader uit onder de 
titel „Van de Theorie naar de praktijk van 
het christelijk onderwijs met de wereld als 
horizon.

„Op de speelplaats van het heil”, door 
drs. T. M. Gilhuis. Uitgave J. H. Kok te 
Kampen, in de serie „cahiers voor het 
christelijk onderwijs”, uitgegeven onder.

auspiciën van de Unie „School en 
Evangelie”. Prijs f. 8,90.

Dit cahier is te zien als een nadere 
uitwerking van een eerder uitgegeven cahier 
met de titel „Profiel van een school met de 
bijbel”. Het bevat belangrijk documentatie 
materiaal, dat voor velen, ook gespreks
groepen, toegankelijk is gemaakt.

„Waar moet dat heen met ons bestaan” 
en „Met reikhalzend verlangen”. 
Brochures in de serie „Ter sprake”, 
uitgave W . D. Meinema, Delft, prijs f. 
l i — •

De serie „Ter sprake” geeft informatie voor 
het gesprek-over zaken, die aan de orde zijn 
in de christelijke gemeente.
„Waar moet dat heen met ons bestaan”, 
met de ondertitel „de consumptie
maatschappij als probleem”, bevat de in
leidingen die gehouden zijn op de tweede 
landelijke werkdag voor ontwikkelings
samenwerking van de gereformeerde 
kerken op 18 november van het vorig jaar. 
Het thema was„versobering, ja! Maar hoe?” 
De brochure bevat inleidingen van prof. dr. 
T. P. van der Kooy, drs. G. J. van Apeldoorn, 
drs. D. M. Schut, dr. J. M. van Minnen en 
ds. J. de Jongh.
„Met reikhalzend verlangen”, ondertitel „de 
boodschap van de kerk in een tijd van 
milieuverwoesting” bevat de tekst van vier 
colleges, die Hans Bouma in het najaar van 
1972 gehouden heeft ih de Theologische 
Leergang „Rondom het Woord” van de 
NCRV. Zij handelen over de manier, 
waarop de kerk in haar verkondiging en 
liturgie, pastoraat en diakonaat zou kunnen 
reageren op de steeds catastrofaler wor
dende milieuverwoesting. jjX .
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AANLEG SCHIPHOIiIJN KAN BEGINNEN

De regering heeft besloten nog dit jaar een 
begin te laten maken met de aanleg van de 
Schiphollijn. De kosten van deze nieuwe 
railverbinding zijn, uitgaande van het prijs
peil van 1972 en exclusief de rente' tijdens 
de bouw, geraamd op 590 miljoen gulden. 
De verschillende berekeningen hebben aan- 
getoond dat de kosten relatief zwaar op de 
beginperiode zullen drukken. Pas in een la
ter stadium zullen de baten boven de kosten 
uitstijgen.

De bouw van de totale spoorlijn, die Am
sterdam via Schiphol een nieuwe verbinding 
geeft met Leiden en Den Haag, zal acht jaar 
duren.

Premier Den Uyl heeft vorige week, tijdens 
het kamerdebat van drie dagen over de re
geringsverklaring, gezegd dat in het rege
ringsbesluit over de aanleg van de Schip
hollijn een aanduiding is te vinden van het 
beleid. „De aanleg van de Schiphollijn bete
kent, dat er minder autowegen gebouwd 
zullen worden”, aldus drs. Den Uyl.

mr. Den Uyl

In 1963 werd een werkgroep ingesteld, die 
onder meer onderzocht langs welke tracé de 
nieuwe railverbinding het best kon worden 
aangelegd. Uit tien mogelijke tracé’s heeft 
deze werkgroep een keus gedaan, die thans 
door de regering is overgenomen. Het 
beginpunt van de Schiphollijn in de omge
ving van het Museumplein in Amsterdam 
en omvat een ondergrondse emplacement 
met een bovengronds stationsgebouw. Een 
ondergrondse, dubbelsporige baan volgt de 
Boerenwetering tot het dijklichaam van de 
geprojecteerde ringbaan voor goederenver
voer. Het tracé volgt de ringbaan boven
gronds in westelijke richting en wordt even
wijdig aan rijksweg 4 naar Schiphol ge
voerd. De luchthaven wordt geheel onder
gronds in een gesloten tunnelbuis driespo-

rig gekruist, waarna de railverbinding ten 
zuiiden van de luchthaven bovengronds 
komt en langs Hoofddorp, Abbenes en Sas- 
senheim in de richting Leiden wordt geleid. 
Aan de Haagse zijde wordt het tracé ten
slotte het nieuwe Haagse Centraalstation in 
Bezuidenhout binnengevoerd.

Er komen nieuwe stations aan de 
Minervalaan en op de luchthaven Schiphol, 
terwijl over de verbinding Minervalaan- 
Museumplein nog overleg zal plaatsvinden. 
Dit nader overleg zal worden gevoerd tussen 
de gemeente Amsterdam, gedeputeerde sta
ten van Noord-Holland, de N.S. en de be
trokken departementen (in eerste instantie 
Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening).

Te allen tijde zal de mogelijkheid open blij
ven de Schiphollijn in Amsterdam aan te 
sluiten op het landelijk spoorwegnet.

TWAALF MILJOEN

De werkgroep die de Schiphollijn heeft 
voorbereid, heeft destijds prognoses over 
het reizigersvervoer opgesteld. In 1980 zul
len —  volgens deze prognoses —  op het deel 
Amsterdam-Schiphol in beide richtingen 
ruim twaalf miljoen reizigers worden ver
voerd. Op het gedeelte Schiphol-Leiden 
zouden in dat jaar ruim elf miljoen reizigers 
gebruik maken van de Schiphollijn. Als 
deze cijfers worden gerealiseerd, zal de 
Schiphollijn rond 1980 tot de drukste baan
vakken van het spoorwegnet gaan behoren.

Er zijn tevens gegevens bekend over de te 
verwachten rentabiliteit van de Schiphol
lijn. Een dergelijke berekening kan in 
principe vanuit twee gezichtspunten worden 
gemaakt: vanuit het oogpunt van een zuiver 
economische bedrijfshuishouding en vanuit 
het oogpunt van winst en verlies voor de 
samenleving. Uitgaande van de financiering 
van 50% rijk, en 50% NS is het be
drijfseconomisch verlies rond 1980 geraamd 
op circa zeven miljoen gulden. Daar tegen
over staan echter belangrijke maatschappe
lijke voordelen: de Schiphollijn spaart weg- 
voorzieningen uit, en er ontstaat een tijd
winst voor reizigers in het zakelijk- en in het 
woon-werk verkeer, om enige voorbeelden 
te noemen.

De regering meent, dat een beslissing over 
de aanleg van de Schiphollijn niet langer 
kan worden uitgesteld. De ontwikkelingen 
in het Europese en intercontinentale lucht
verkeer tonen aan, dat omstreeks 1980 
Schiphol zeker vijftien miljoen luchtreizi
gers krijgt te verwerken. Dat is driemaal 
meer dan het in 1970 berekende aantal van 
vijf miljoen reizigers. Bovendoen vormt een 
beslissing over de Schiphollijn een belang
rijke bijdrage voor het behoud van de toe
gankelijkheid van het centrum van Amster
dam en voor de toekomstige afwikkeling 
van het verkeer in de Randstad.

SCHIPHOL

den haag c.s
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Grootste klassen in Duitsland en Nederland

Duitsland kent met 32,4 scholieren op één 
onderwijskracht in het basisonderwijs, de 
grootste klassen in de „oude” EEG landen. 
Nederland volgt met 29,7 kinderen op één 
onderwijzer. De situatie is het gunstigst in 
België waar maar 20,6 scholieren één 
onderwijskracht hoeven te delen. Voor de 
andere partnerstaten zijn de cijfers: 
Frankrijk 23,1, Italië 21,6 en Luxemburg 
22,3. Deze cijfers zijn van 1971 en tonen 
aan, dat de klasse-omvang sinds 1961 toch 
is verminderd. In dat jaar was de situatie in 
de Bondsrepubliek 38,1 kinderen op één 
leerkracht, in Nederland 34,0, in Frankrijk 
29,7, in België 23,9, in Italië 23,2 en in 
Luxemburg 27,1. Sinds 1960 nam het 
percentage scholieren op de totale be
volking toe van 17,1 tot 20,8

De klassegrootte in de groep scholieren van 
14 tot 18 jaar laat een ander beeld zien. 
Weliswaar is ook op dit gebied de situatie in 
Duitsland met 22,6 scholieren nog het 
slechts, de Nederlandse scholier bij het 
secundaire onderwijs ‘zit’ met een cijfer van

12,9 beter. Voor de andere landen zijn deze 
cijfers: Frankrijk 15,8, Italië 11,5,
Luxemburg 15,4. Voor België is geen exact 
cijfer te geven, maar volgens de (Duitse) 
schatting ligt het cijfer op het niveau van 
Frankrijk.
Het bezoek aan kleuterscholen in de oude 
zes EEG-landen geeft ook een opmerkelijk 
beeld te zien. Gaat in Duitsland ongeveer 
38,8 procent van de kinderen naar een 
kleuterschool, in België is dat 97,5 procent 
Voor de andere landen is het percentage: 
Nederland 68,0, Italië 51,0, Frankrijk 86,0 
en Luxemburg 51,1.

Van de Nederlandse kinderen volgt 59,5 
procent na de basisschool voortgezet onder
wijs op middelbaar niveau, terwijl 40,5 
procent naar het beroepsonderwijs gaat. 
Heel anders is die verhouding in een land 
als Duitsland, nl. resp. 85,5 en 14,5 procent. 
In de vier andere landen is dat resp.: 
Frankrijk 77,4 pet. en 22,6 procent Italië 
74,3 en 25,7, België 47,7 en 52,3, Luxemburg 
54,7 en 45,3 procent.

Kamerleden vragen, bewindslieden antwoorden
„De bevindingen van de werkgroep TNO 
voor „Onderzoek irrigatie afvalwater 
aardappelmeelfabrieken”, neergelegd in het 
rapport „Landbouwkundig gebruik van af
valwater uit de aardappelmeelindustrie” 
wordt in alle facetten bestudeerd. Eerst na 
de studie zal het mogelijk zijn te zeggen of 
het rapport al dan niet invloed heeft op hét 
doorgaan van de verdere aanleg van de 
smeerpijp in Oost-Groningen”. Aldus heeft 
minister Westerterp van verkeer en 
waterstaat geantwoord •. op schriftelijke 
vragen van het CHU-Tweede-Kamerlid drs.
G. van Leijenhorst en collega’s van KVP en 
ARP.
Bij de studie zal met name aandacht krijgen 
het vraagstuk of een voldoende oppervlakte 
grond kan worden gevonden om het 
afvalwater op de in het rapport omschreven 
wijze te kunnen behandelen, terwijl daarbij 
tevens aan de fytosanitaire aspecten aan
dacht zal worden besteed.
In het antwoord werd meegedeeld, dat het

deel van de persleiding met bijbehorende 
gemalen van Foxhol naar Noordbroek 

iwordt uitgevoerd. Voor het overige deel zijn 
onderzoekingen gaande, waarbij vele pro
blemen samenhangend met de totale 
hoeveelheid afvalwater en de behandeling 
hiervan een rol spelen.

EDELWEISS

Met collega’s van VVD, KVP, PvdA en 
ARP heeft het christelijk-historische 
Tweede-Kamerlid drs. D. F. van der Meij in 
schriftelijke vragen aan minister 
Westerterp van verkeer en waterstaat ge
pleit voor het behoud van de directie spoor
verbinding tussen Nederland en Straats
burg. Het is de bedoeling van de spoor
wegen in de zomer 1974 het traject 
Amsterdam-Brussel van de „Edelweiss” op 
te heffen. „Het gaat niet in de eerste plaats' 
om het reiscomfort van een aantal 
Nederlandse kamerleden. Deze aangelegen

heid is symptomatisch voor de Europese ge
zondheid van de regeringen in die landen, 
die zich voortdurend verzetten tegen de 
aanwijzing van Brussel als hoofdstad van de 
Europese gemeenschappen”, aldus de 
vragenstellers.

OMGANGSREGELING

Het christelijk-historische Eerste Kamerlid 
mr. F. H.Piket heeft schriftelijke vragen ge
steld aan minister Van Agt van justitie over 
het echtscheidingsrecht. Hij heeft gevraagd 
of de bewindsman kennis heeft genoemen 
van de beschikking van de Hoge Raad van 8 
maart jongstleden, waarbij het hoogste 
rechtscollege onder meer op grond van de 
discussie in de Eerste Kamer tussen de 
minister en mr. Piket over het wetsontwerp, 
dat leidde tot de totstandkoming van het 
nieuwe echtscheidingsrecht, heeft bepaald 
dat de rechter bij wege van een voorlopige 
voorziening voor de duur van een echt

scheidingsprocedure een omgangsregeling 
kan voorstellen tussen een kind en de ouder, 
die niet in die periode met de dagelijkse op
voeding is belast.
Mr. Piket vroeg minister Van Agt of het 
hem was opgevallen dat de Hoge Raad in de 
bedoelde uitspraak geen oordeel heeft 
gegeven over de volgende vragen:
- pp welke wijze men van een beslissing van 
de lagere rechter inzake het omgangsrecht 
in hoger beroep dan wel in cassatie kan 
gaan,
- op welke wijze met een zodanige voor
lopige voorziening kan executeren,
- op welke wijze zulk een voorziening 
geweigerd kan worden.

De senator heeft gevraagd of de bewinds
man deze vragen alsnog ter bestudering wil 
voorleggen aan de onlangs ingestelde 
commissie herziening echtscheidingsrecht.

H.L.
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progressieve koers over varen naar zijn 
progressieve vrienden, wanneer hij daar 
zo’n behoefte aan heeft; de CHU vaart niet

A. Koldwijn

Hengelo 
20 mei 1973.

MET NIEUW ELAN:
CHU STAAT VOOR  
GROTE TAAK
In het nummer van 11 mei van ,^e 
Nederlander” verscheen een ingezonden 
stuk van de hand van drs. L J'. Schipper, dat 
door inhoud en wijze, waarop de zaken wor
den voorgesteld toch wel enige correctie be
hoeft.

Ik meende, dat door de gebeurtenissen na 
de laatste verkiezingen de chaos in de 
Nederlandse politiek al wel zeer groot was, 
maar het bedoelde artikel doet daar nog een 
grote schep bij.

Wanneer men de gebeurtenissen gedurende 
de verkiezingscompagne gevolgd heeft, 
heeft men begrepen, dat er die bij uitstek 
progressieve partijen zijn nl. PvdA, D’66 en 
PPR kortweg de progressieve drie genoemd. 
Wanneer men dan een stuk als het door mij 
bedoelde leest, waarin 21! maal het woord 
„progressief’ in allerlei vervoegingen en 
verbanden voorkomt, denkt men niet an
ders of hier is een geestverwant aan het 
woord van die progressieve drie. Niet alleen 
door zijn pleiten voor „progressieve poli
tiek” maar ook door het ontstellende gebrek 
aan fatsoen geeft deze schrijver blijk in dat 
kamp thuis te horen.
Reeds in de aanvang wordt —  zonder enig 
bewijs —  de centrumsgesprekgroep er —  en 
passant —  van beticht oneerlijk te zijn. Niet 
alleen is het in beschaafde kringen in hoge 
mate onbehoorlijk om iemand of een groep 
van personen —  alleen omdat zij er een an
dere politieke overtuiging op na hoqden —  
van oneerlijkheid te beschuldigen, het is te
vens in flagrante strijd met de door hemzelf 
zo geprezen verdraagzaamheid van de 
CHU. Maar al ware dit nog niet genoeg, 
gaat drs. Schipper verder met een denigre
rende opmerking aan het adres van de heer 
De Boo die er van wordt beschuldigd „te ge
ringe capaciteiten” te hebben. Ook de op
merking over de heer Tilanus —  al wordt 
die dan ook anderen in de mond gelegd —  
getuigt van een ontstellend gebrek aan 
goede smaak.
Over gematigdheid en verdraagzaamheid 
gesproken!

' Het is voor mij onbegrijpelijk, dat dit soort 
„progressief’ geschrijf in de „Nederlander” 
toegelaten wordt. Men is uiteraard vrij er 
welke politieke opvatting ook op na te hou
den en vervolgens te constateren, dat er an
deren zijn, die over allerlei zaken afwij
kende meningen hebben. Maar deze men
sen dan persoonlijk aan te vallen en in het 
wilde weg van oneerlijkheid en onbe
kwaamheid te beschuldigen, is smakeloos 
en in strijd met goed fatsoen.

Maar men behoeft niet lang te zoeken om te 
kunnen ontdekken, waar bij drs. Schipper 
de schoen eigenlijk wringt.
Ik vermelde reeds, dat 21 maal het woord 
„progressief’ vervoegd wordt.
De CHU is altijd een uitermate solide en 
behoudende partij geweest in de betekenis 
van het bijbelwoord: „onderzoekt alle din
gen en behoudt het goede”.
In mijn jeugd gold als een bekend gezegde: 
„Wanneer je helemaal niet weet waarop je 
moet steunen, stem dan CHU, dan ben je in 
ieder geval in goed gezelschap.”
Onze samenleving heeft nu éénmaal naast 
allerlei warhoofden, die „progressief’ door 
draven en alles wat goed is zo veel mogelijk 
omver willen werpen en af willen breken 
zonder zich ook maar in ’t minst om de ge
volgen te bekommeren, ook mensen nodig 
die het hoofd koel houden en de moed heb
ben te strijden voor het behoud van wat 
goed en noodzakelijk is. En voor dat „goed” 
en „noodzakelijk” wordt dan de bijbel als 
maatstaf aangelegd. Zo staat het in het nog 
steeds geldige Beginselprogramma van onze 
partij.

SLAP

Doch langzamerhand zijn er in de Unie al
lerlei vreemde elementen binnen geslopen, 
Qje stelselmatig proberen deze grondbegin
selen te ondergraven met allerlei slap ge
klets over „redelijk progressieve program
ma’s, „Unie Nieuwe Stijl” en een „Progres
sieve volkspartij”.
Het is niet alleen het recht, maar zelfs de 
plicht van hen, die dit progressieve gedoe 
als een soort verraad aan de nog steeds gel
dende grondbeginselen beschouwen, te be

De redactie van ,,de Nederlander”  be
houdt zich het recht voor te lange inge
zonden .stukken te bekorten.

strijden. Zij ervaren dit gewroet terecht als 
een soort 5e kolonne activiteit en het is dan 
wel volkomen in de stijl van de meest linkse 
politieke geestesgesteldheid om hènzelf als 
5e kolonne te betitelen!
Drs. Schipper moet wel goed begrijpen, dat 
het onacceptabel is, wanneer een kleine 
dictatoriale groep „progressieven” in een 
partij, deze wel even zal „omturnen” om 
daarmede iedereen voor een fait accompli te 
stellen. Hiervan is de Unie niet gediend. 
Wat er tijdens de kabinetsformatie gebeurd 
is, is in grote trekken gezien, juist. De pro
gressieve drie, aan wie drs. Schipper zich zo 
verwant voelt, hebben niet nagelaten om 
confessionelen te beledigen en door de 
modder te halen. Eerst wilde men helemaal 
niet met confessionelen praten eh vervol
gens mochten deze als slippendrager achter 
de heer Den Uyl aanlopen om zijn pro
gramma te helpen uitvoeren. Dat dit een 
denigrerende handelwijze is, zal ieder nor
maal denkend mens duidelijk zijn. En het 
getuigt van karakterloosheid, wanneer men 
op dergelijke voorwaarden ingaat en „pro
gressief’ gaat doen.
Dit heeft niets, maar dan ook niets te mw- 
ken met openstaan voor nieuwe ideeën en 
vooruitgang, wanneer die ideeën gezond 
zijn en uit een oogpunt van christelijke poli
tiek aanvaardbaar maar het heeft alles te 
maken met waardigheid en zelfrespect. Wie 
zich tot voetveeg laat maken door anderen, 
heeft elke aanspraak op respect verloren en 
kan niet ernstig meer genomen worden. 
Wanneer drs. Schipper dan ook zegt „van 
openheid in de zin van gelijkberechtigdheid 
van uitgangspunten is bij de CHU geenszins 
sprake” is dit in flagrante strijd met de 
waarheid en getuigt dit van een volkomen 
verkeerd begrip van de werkelijkheid.
Niet de CHU schoot te kort in „gelijkbe
rechtigdheid van uitgangspunten maar de 
intolerante dictatoriale kliek der „progres
sieven” die meenden in Nederland de dienst 
te kunnen uitmaken en hun domme onuit
voerbare wensen als een dictwat aan het Ne
derlandse volk te kunnen opleggen om 
daarmede de morele, financiële en gezags- 
chaos tot een climax te kunnen opvoeren. 
En wanneer de CHU zich hiertegen keert, is 
dat in het belang van het Nederlandse volk 
en ter verzekering van haar eigen voortbe
staan. Want ik ben er van overtuigd, dat op 
den duur wanneer we hopelijk weer eens ge
zonde democratische verhoudingen zullen 
hebben, wel partijen die karakter hebben 
getoond en staande bleven in de branding 
doch niet partijen die karakterloos bogen 
voor de dictatuur, hun voortbestaan verze
kerd zullen weten.
Het is overigens wel opvallend, dat drs. 
Schipper in zijn vurig pleidooi voor een 
„redelijk progressieve koers”, een „redelijk 
progressief program” en „redelijk progres
sieve kandidaten”, nalaat de gevolgen van 
één en ander voor de CHU te vermelden.

In 1967 nog verenigde de CHU 560.000 
stemmen op zich. Toen kwam de zo door 
drs. Schipper geprezen resolutie van de
cember 1967 met als gevolg in 1971:400.000 
stemmen voor de CHU. Dit is wel geteld
160.000 minder; een verlies van 28,5 pro
cent!
Daarna kwam de onverkwikkelijke affaire 
met een aantal „progressieve kandidaten” 
wat de CHU in 1972 opnieuw 45.000 stem
men kostte bij een enorme toename van het 
aantal uitgebrachte stemmen (van 6,3 naar
7,4 millioen). Bij een gelijkblijvend percen
tage had het aantal stemmen 470.000 moe
ten zijn. Er was dus een nieuw verlies van 
24‘/2 procent.

ONBEGRIJPELIJK 
Het is onbegrijpelijk, dat drs. Schipper uit 
deze klare feiten niet de conclusie weet te 
trekken, dat de CHU van deze 
„progressieve” dwaasheden niet gediend is. 
En niet alleen het kleine aantal CHUleden, 
maar evenmin de sympathisanten, die op de 
CHU plegen te stemmen.
Wanneer de schrijver dan ook als titel van 
zijn merkwaardige verhaal kiest „opheffen 
is de conclusie” dan kan men daar alleen 
maar op antwoorden: inderdaad. Wanneer 
we met dit „progressieve” geknoei doorgaan 
dan heft de CHU zich vanzelf wel op. 
Maar voor hen, die trouw aan hun partij en 
trouw aan de beginselen van die partij we
ten te stellen boven het meedoen aan dwaze 
modegrillen is dit een onaanvaardbare gang 
van zaken.
Laat drs. L.F. Schipper maar in zijn

SCHIPPER M AG IK 

OVERVAREN ?

Het hardnekkige verhaal dat de CHU niet 
weet wat zij wil, heeft door deze kabinets
formatie een grote oplawaai gekregen. De 
toevloed van nieuwe leden bewijst dat ten 
overvloede. Leken wij in november jl. nage
noeg uitgeteld, het duidelijke optreden van 
onze Kamerfractie heeft de CHU weer zelf
vertrouwen gegeven. De échte Unie is weer 
naar voren gekomen, zoals ook bij de laatste 
kandidaatstelling. Een Unie, die weer als 
zinvol wordt herkend en erkend door an
dersdenkenden.
Wat mij na het duidelijke „neen” van de 
fractie tegen alle formatiegekonkel, het 
meest heeft gefrappeerd, is de haast alge
mene instemming met de genomen beslis
sing. Zowel in de Unie als daarbuiten. 
Radio en TV en bladen van uiteenlopende 
richting hebben de beslissing begrepen en 
gebillijkt. Zelfs bij politieke tegenstanders 
bestaat waardering voor het kloeke optre
den van onze fractie. Alle lof daarvoor!

Het enige bezwaar tegen de stellingname 
van de fractie zou kunnen zijn, dat hierdoor 
de chr. democratische samenwerking —  een 
goede zaak —  zou kunnen worden bemoei
lijkt. En juist daar geloof ik nu niets van. In 
de eerste plaats heeft niet de CHU, maar 
hebben de ARP en de KVP deze samenwer
king op de tocht gezet. In de tweede plaats 
bestaat er bij zeer velen in de ARP en KVP, 
maar óók daarbuiten, veel sympathie en be
grip voor ons standpunt. Het had maar wei
nig gescheeld of óók de ARP was ons ge
volgd. Dat de KVP weer eens —  voor de zo
veelste maal —  door de knieën is gegaan 
(nu voor de linkse drie), zal niemand meer 
verbazen.

VEEL ONBEANTWOORDE VRAGEN

Het optreden van onze kamerfractie heeft 
tevens een einde gemaakt aan ons image 
een partij van brave, maar wat naïve en 
halfzachte lieden te zijn. Beste mensen, 
maar niet om op te stemmen. Dót hebben 
wij in november jl. dan ook gemerkt. Niets
zeggendheid dreigde ons merkteken te wor
den. Onze achterban begon hierover steeds 
ontevredener te worden. Het meelevende 
deel van het Uniekader morde op vergade
ringen of greep naar de pen om de ingezon
den stukken-pagina te vullen. Wie deze in
gezonden stukken vanaf nov. ’72 eens ana
lyseert, concludeert daaruit een opmerkelij
ke eensgezindheid.
Schematisch als volgt samen te vatten:

1 Wij zijn wel vóór chr. dem. samenwerking, 
maar aanvaardt óók de KVP onverkort 
het Evangelie als enig uitgangspunt?

2. De Contactraadnota is een aardig stuk, 
maar waaruit bestaan nu onze verschil
len met bijv. de rode drie?

3. De oorzaken van de verkiezingsneder
laag liggen bij onszelf, en nergens an
ders.

4. De CHU is véél te meegaand, onze lei
ders schijnen als hoogste doel te hebben 
om de eigen partij zo snel mogelijk op te 
doeken zonder dat wij precies weten, 
waar we dan terechtkomen.

WAT WIL DE ACHTERBAN?

Een greep uit de vele ingezonden stukken: 
„Niet dierbaar en niet stichtelijk, wel zake
lijk en aansprekend” adviseert Van der 
Kam uit Leeuwarden. „Niet blijven laveren” 
meent Juid uit Meppel. „Onverkort vast
houden aan het evangelisch uitgangspunt”, 
stellen o.m. Vos uit Bergschenhoek en 
Thoolen uit Amsterdam, die zich beiden 
zelfs wagen aan een herformulering van ons 
beginselprogram. De Jong uit Zuidhorn 
geeft een goede cijfermatige analyse van on
ze nederlaag. Conclusie: de Unie verloor 
haar „rechts”. Rebel uit Barneveld schrijft 
een aantal doorwrochte artikelen over de 
verkiezingen, waaruit o.m. zonneklaar 
blijkt, dat ook de ARP niet geheel onschul
dig is aan de kabinetscrisis van vorige zo
mer. Grote eenstemmigheid bestaat ook 
over de plaats van de CHU in ons politieke 
krachtenveld. Als beginselpartij behoren wij 
rechts te staan, als programpartij tussen het 
liberalisme en socialisme in met een eigen 
aanpak. Dat de CHU „links van het mid
den” zou (moeten) staan, is dan ook een 
lachertje.
Eenieder zegt het in eigen woorden, de 
grondtoon is bijna steeds dezelfde (Kolde- 
wijn-Hengelo, Rebel-Barneveld, de Boo- 
Maasland, Timmerman-Rotterdam, de 
Jong-Zuidhorn, Kwakernaat-Voorburg, van

Wijk-Voorschoten, Jansen-Ede, Thoolen- 
Amsterdam, Vos-Bergschenhoek en Juid- 
Meppel).

EEN NIEUW ELAN

In de eerste Unieraad nó de verkiezingen 
heb ik nadrukkelijk gepleit voor het trek
ken van vérstrekkende conclusies uit onze 
nederlaag. Dat heeft toen kennelijk velen 
aangesproken, want ik kreeg daarover wel
geteld 68 brieven, op twee uitzonderingen 
na alle instemmend. Deze maakten mij eens 
temeer duidelijk, dat velen in de Unie de 
onderlinge tegenstellingen volstrekt beu 
waren en reikhalzend uitzagen naar een 
duidelijker positiebepaling van de Unie. 
Een deel van onze kiezers was —  soms met 
tegenzin en twijfel —  op drift geraakt, het 
kader duidelijk aangeslagen. Wel waren 
nog steeds zeer velen bereid voor de CHU 
op pad te gaan (zoals ook bij de laatste ver
kiezingen gebeurd is), maar dan alleen voor 
een groepering met een duidelijk profiel en 
een eigen identiteit, en niet voor een weg
werp-artikel.
Het ziet er naar uit, dat dit nu gaat gebeu
ren. Ons keerpunt ’73 lijkt bereikt te zijn. 
Laten wij het hopen en bidden, dat het elan 
van onze kamerfractie op de gehele Unie zal 
overslaan. Met een zevenmansfractie (he
laas zonder vrouw) hebben wij het politieke 
beeld van Nederland helpen veranderen. 
Wanneer wij op déze weg doorgaan, zullen 
wij een werflcracht kunnen ontplooien, die 
allen, die ons al hadden afgeschreven, zal 
verbazen.

DE CHR. DEM. SAMENWERKING

Is nu de chr. dem. samenwerking kapot? 
I Dat hoeft bepaald niet het geval te zijn, in
tegendeel. De samenwerking aan de basis, 
'die slechts indirect beïnvloed wordt door de 
landelijke ontwikkeling, kan en moet ge
woon doorgaan. Hier waren en zijn primair 
lokale en provinciale factoren doorslagge
vend. Wel staan wij voor een grote 
„Bewahrungsprobe”. De kritieke fase, die 
de chr. dem. partijen nu doormaken, moet 
benut worden om een tweetal vraagpunten 
zonneklaar en definitief op te helderen. De 
beantwoording hiervan is nog nooit duide
lijk gekomen, waardoor er op 19 mei een té 
overhaaste beslissing zou zijn genomen. 
Fundamenteel duidelijk moet nl. worden, 
waarvóór wij in feite kiezen, als wij met déze 
KVP en déze AR een federatie c.q. fusie be
geren. Juist dót is nog allerminst zeker. Die 
kernvragen zijn de volgende:

1. De KVP zal een niet mis-te-verstane, on
dubbelzinnige uitspraak over het princi- 
pieel-christelijk karakter van de nieuwe 
partij moeten doen. Recente uitspraken 
van KVP-kamerkringen, die het evange
lie als een belangrijk, maar niet als het 
enige uitgangspunt aanvaarden, doen

’ mij sterk aarzelen. Het aanvaarden van 
dit éne beginsel zal niet een tijdelijke, 
welwillende concessie aan de reformato
rische broeders moeten zijn, maar een 
gezamenlijk begeerd en gewild doel. 
Zou dit niet gebeuren, dan kiezen wij 
voor een evangelisch-geïnspireerd prag
matisme zonder enig geestelijk houvast.

2. De nieuwe partij behoort een centrum
partij te zijn, die zich kenmerkt door een 
eigen benadering. Zij zal zich niet, op 
welke wijze dan ook, moeten vastklinken 
aan PvdA of VVD. Wie zegt aan te stu
ren op een progressief meerderheidsbe- 
leid (en daarmee een duurzame samen
werking met de rode drie bedoelt), mis
kent de centrumpositie van de nieuwe 
partij.

WILSOVEREENSTEMMING NODIG

Over beide punten zal vóór de beslissing 
over chr. dem. samenwerking een duidelijke 
uitspraak moeten komen van alle drie par
tijbesturen en partijraden. Zou dit niet ge
beuren, dan betekent het aannemen van een 
gezamenlijke resolutie niets, omdat de in
tenties verschillend zijn en wilsovereen
stemming ontbreekt.
In dat geval resteert ons —  onverhoopt —  
slechts één alternatief: het ombouwen van 
de eigen CHU tot de door ons gewilde chr. 
dem. volkspartij, waarin óók plaats zal zijn 
voor de principiële leden van AR en KVP, 
voor de Schakels, Biesheuvels, Nelissens en 
Schmelzers.
Onverhoopt? Het zou veel beter zijn als in 
het komend jaar zou blijken, dat onze drie 
partijen toch weer op dezelfde lijn zullen te
rugkomen. Om het maar eerlijk en duide
lijk te stellen: ARP en KVP zullen naar de 
CHU-lijn terug moeten keren. Juist dóórop 
zullen wij moeten aansturen. Anders laten 
wij al die confessionele kiezers, die dat van 
ons verwachten (opinieonderzoekingen wij
zen uit, dat het CHU-standpunt in overgro
te meerderheid ook door de ARP- en KVP- 
achterban gedeeld wordt) teleurstellen. 
Daarmee staat of valt de christen-democra- 
tie.

W.A. MATEMAN, Aalten
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DE RESOLUTIE V A N  DE DRIE KAN EEN 
TEKEN V A N  HO O P ZIJN
Heeft het feest van Pinksteren U be
reikt? Het feest van de Heilige Geest? 
De Geest die neerdaalde op dat kleine 
groepje, onaanzienlijke mensen. Die Geest 
van hoop en leven die daarna zijn reis 
over de wereld begon.
Hoeveel miljoenen kleine mensjes, arm en 
machteloos, of misschien rijk en mach
tig zijn sindsdien door het licht van de 
Geest getroffen. Hoe hebben zij die ont
moeting overleefd? Of overleeft men zo 
iets geweldigs niet?
Velen, door alle eeuwen heen, hebben die 
ontmoeting wel overleefd. Omdat zij be
grepen er iets mee te moeten doen. Zij 
gingen er mee op weg, werkten er mee.

Ontwerp resolutie voor 

de algemene vergadering 

van 23 juni 1973

1. spreekt uit dat de in de nota ,,Op 
weg naar een verantwoordelijke 
maatschappij” geschetste hoofdlij
nen voor een politieke strategie 
voor de 70-er jaren in overwegende 
mate voldoen aan de eisen, die ge
steld kunnen worden aan een strate
gie en een beleid van een partij, 
die bij voortduring op de uitdaging 
van het evangelie wil antwoorden; 
dat deze partij moet streven naar 
een maatschappij, waarin de bijbelse 
gerechtigheid meer gestalte krijgt, 
de mens zijn vrijheid en rentmees
terschap beter kan beleven en waar
in het welzijn van allen wordt ge
diend.

heel ver weg en dichtbij. Naar zendings- 
velden en naar de krotten, vooral naar de 
armen.
Die Geest inspireerde hen om te wer
ken en te getuigen van nieuwe hoop. Hoop 
op verlossing van zoveel dat benauwde. 
Hoop op vernieuwing in dit leven. 
Hoop op gerechtigheid, vrede, vrijheid 
en veiligheid voor zichzelf en vooral 
voor die ander, die alle hoop had verlo
ren.
Daartoe inspireerde de gave van de geest, 
als een opdracht, een opgave tot Bij
belse gerechtigheid.
Heeft Pinksteren U bereikt? Kunt U dat 
dan vertalen voor het leven in 1973. 
Ook voor het politieke leven van nu?

RESOLUTIE

Vorige week publiceerden we de ontwerp
resolutie voor de algemene vergadering, 
aanbevolen door de Unieraad. U vindt 
hiernaast punt 1 van die resolutie. Kan 
die ons brengen tot de door velen verlang
de christelijk geïnspireerde politiek? La
ten we ons er van bewust zijn dat dit dan 
het ,,hart”  van ons streven zal moeten 
zijn. We ontvingen die geest immers om 
er mee te werken, onszelf en anderen te 
inspireren. Ook en vooral in dat soms 
zo harde of triviale leven van alledag. 
In alle nederigheid, ons bewust zijnde 
van onze opdracht, onze verantwoorde
lijkheid.
Die resolutie toont ons in punt 2 heel 
duidelijk onze taak, op basis van punt 1. 
Willen wij die waarachtige vrede, vrij
heid en gerechtigheid nastreven, dan zul
len we ons waarlijk moeten bezinnen op 
onze verantwoordelijkheid tegenover God 
en onze naaste. In de Kerk lijkt dat zó 
vanzelfsprekend dat we het soms niet eens 
meer bewust horen, maar in ons dagelijks 
leven zal men ons er rekenschap van vra
gen. En terecht, omdat het juist daar te
veel bij woorden is gebleven, die dan hol 
of leeg bleven, hoe goed bedoeld ook, maar

niet tot daden kwamen. Hier zullen we al
tijd de spanning tussen ideaal en werke
lijkheid voelen, de afstand tussen illusie 
en fatalisme.

APPEL

Terecht spreekt de resolutie in punt 4 
over de groeiende samenwerking. De ver
wachting wordt uitgesproken dat de bij de 
kabinetsformatie gebleken meningsver
schillen geen blijvende invloed zullen heb
ben. Ook dat vraagt bezinning. Open en 
eerlijk zullen we dit met elkaar moeten 
bespreken en ons moeten afvragen wat 
we willen en kunnen. Daarna wordt be
sloten over te gaan tot de oprichting van 
het christen-democratisch appél, een sa
menwerkingsverband, waarbij gestreefd 
zal moeten worden zowel de politieke 
eenheid als de geestelijke verscheiden
heid tussen de drie partijen recht te 
doen.
Dit appél richt zich tot heel ons volk. Dat 
zal voor de CHU niet moeilijk zijn. 
Dat was altijd het doel van onze Unie. 
Juist wij immers hebben een opdeling 
van ons volk in Christenen en niet- 
Christenen altijd verworpen. Maar wil 
het een werkelijk appél op heel ons volk 
betekenen, dan zal de vonk van de Pinkster- 
geest moeten doorklinken in heel ons doen 
en streven. Zal onze Unie, U en ik, de 
ander zo kunnen inspireren, dan zal het 
nieuwe leven kunnen ontspringen, waar 
heel de wereld naar hunkert. Zelfs onze 
buurman.

REGIONAAL

In punt drie doet de resolutie een beroep 
op gemeentelijke en provinciale partij- 
organen om in 1974 een zo groot niogelij- 
ke samenwerking na te streven. In vele 
delen van ons land is er op dit terrein 
reeds veel vruchtbaar werk gedaan.
Laten we ons reeds nu bezinnen op die 
taak die zo dicht bij ons ligt. Open daar

over reeds nu de besprekingen met de 
andere partijen. Provinciaal is men hier 
en daar al begonnen. Met hoopgevende 
reacties. Plaatselijk ligt het van gemeente 
tot gemeente anders. Daar kan dikwijls 
evenzeer vruchtbaar worden samenge
werkt met SGP of GPV.
Hoe dringend noodzakelijk bet gesprek 
hierover is, toonde Kaland in zijn artikel 
van 25 mei in de Nederlander in verband 
met het streven van de PvdA. Hij waar
schuwde daarin zeer duidelijk voor dat 
wat ons straks van die zijde te wachten 
staat. Alleen een doelbewust beleid van 
constructieve partijen kan een vrucht
baar antwoord hierop geven.
Als zodanig kunnen deze voorafgaande 
fasen stimulerend en stuwend werken.

BEROEP

Tenslotte doet de resolutie een beroep 
op de fracties van de Eerste en Tweede 
Kamer der drie partijen, hun werkzaamhe
den zoilanig te integreren, dat spoedig de 
eensgezindheid wordt weerspiegeld in het 
beleid. Dit zal slechts mogelijk zijn op 
basis van de schets voor het toekomstig 
beleid, die vóór de verkiezingen door 
ARP, KVP en CHU is opgesteld. Intussen 
maken vertegenwoordigers van ARP en 
KVP deel uit van de nieuwe regering, 
terwijl de CHU in de oppositie is. Ti- 
lamis heeft gezegd dit kabinet zakelijk te 
zullen beoordelen en verwacht van ARP 
en KVP een zelfde opstelling. In dat op
zicht kan deelneming van ARP en KVP 
aan dit kabinet en de loyale oppositie 
van de CHU in zekere zin meer een gra
dueel dan principieel verschil zijn, aldus 
Tilanus.
Nuchterheid gebiedt ons overigens wel te 
beseffen dat de regelmatige confrontatie 
met het nieuwe kabinet ons telkens voor 
verrassingen kan plaatsen.
Zolang het er om gaat dienstbaar te zijn, 
ook aan de nood van de ander, zullen er 
geen problemen zijn. Daarover is deze 
maatschappelijke resolutie en ons gemeen
schappelijk program zeer duidelijk. Laten 
we ons daarvan door andere partijen niet 
laten afhouden.
Dan kan onze Unie optimaal functioneren. 
Niet ter wille van onze partij, maar ter 
wille van de toekomst van ons land en ons 
volk. Dat kan een teken van hoop zijn, voor 
velen.

B.

Kadaster: Belangrijke informatiebron 

voor ruimtelijke ordening

De dienst van het kadaster en de open
bare registers is overgegaan van het de
partement van financiën naar het departe
ment van volkshuisvesting en ruimtelijke 
ordening. Zo stond de vorige week te lezen 
in de krant.
Een van de oorspronkelijke doelstellingen 
van de dienst, registratie van het grond
bezit is gaandeweg van minder belang ge
worden. Met de vervanging van de grond
belastingen op onroerend goed zal die 
registratie nog meer aan betekenis in
boeten.

Het grote belang dat moet worden gehecht 
aan een versterking van de mogelijkheden 
tot coördinatie van het ruimtelijk beheer 
is doorslaggevend geweest voor de over- 
gang van het kadaster van het ene naar het 
andere ministerie.
De dienst heeft zich ontwikkeld tot een 
belangrijke informatiebron op het gebied 
van de ruimtelijke ordening. De taakstel
ling van de dienst sloot voorts niet meer 
aan de monetaire-, budgettaire en fiscale 
taken van het departement van financiën.

UIT FRANSE TIJD

Nu het kadaster zo publiekelijk in het 
nieuws gekomen is, heeft het zin er aan te 
herinneren, dat het naar Frans voorbeeld 
is ontstaan op initiatief van keizer Napo
leon Bonaparte.

In 1808 gaf hij de opdracht om geheel 
Nederland op te meten en te kadastreren. 
Ruim 20 jaar later — in 1832 — was het 
werk gereed.

Gezien het oorspronkelijk belastingtech
nische aspect van het Kadaster was het 
begrijpelijk dat deze dienst van het begin 
af aan ressorteerde onder het ministerie 
van Financiën en deel uitmaakte van de 
Belastingdienst.

Deze organisatievorm duurde tot 1 juli 
1970.
Op die datum werd het kadaster afge
splitst van de belastingdienst en werd een 
zelfstandige dienst van het Kadaster en de 
Openbare Registers ingesteld.

DOELSTELLING EN AKTIVITEITEN

Het oorspronkelijke kadaster had uitslui
tend tot taak het verstrekken van gegevens 
voor de heffing van de grondbelasting. Dat 
veranderde echter al spoedig. Na de in
voering van het Burgerlijk Wetboek in 
1838 ging het kadaster vooral dienst doen 
als inlichtingenbron voor de zakelijke 
rechten op onroerende goederen. Hiervoor 
worden op de bewaringen openbare regis
ters bijgehouden die bestemd zijn voor de 
inschrijving van akten tot vestiging van za
kelijke rechten op de onroerende goede
ren. Alle mutaties in de begrenzings- en ei

gendomsverhoudingen van het vast goed 
worden geregistreerd en zonodig opgeme
ten.
Daar de gegevens van de uitgevoerde me
tingen bewaard zijn gebleven, is liet kadas
ter in staat de ligging van verloren gegane 
of onduidelijk geworden rechtsgrenzen 
volgens de oorspronkelijke toestand in het 
terrein te reconstrueren.

In 1925 werd een kadastrale ruilverkave- 
lingsdienst ingesteld, die tot taak kreeg ge
gevens te leveren en werkzaamheden uit 
te voeren ten behoeve van ruilverkave-

In 1956 werd overgegaan tot instelling van 
een eigen fotogrammetrische dienst voor 
het vervaardigen van nieuwe kadastrale 
kaarten door middel van luchtfoto’s. Dit 
onderdeel van de dienst heeft in de loop 
der jaren een respectabele omvang ver
kregen.

Vooral ten behoeve van kadastrale her- 
metingen, welke nodig zijn voor het ver
krijgen van beter kaartmateriaal, werd 
in het begin van deze eeuw een uitgebreid 
landelijk net van driehoekspunten in co
ördinaten bepaald (meestal van verre goed 
zichtbare torenspitsen). Dit puntennet is 
echter niet alleen de basis voor kadastrale 
kaarten, maar wordt door vrijwel alle 
landmeetkundige diensten in den lande 
gebruikt voor het vastleggen van hun me-

De instandhouding, aanvulling en verbe
tering van dit puntenstelsel behoort tot 
de taak van de Bijhoudingsdienst van de 
Rijksdriehoeksmeting, welke dienst even
eens behoort tot het kadaster.

MAATSCHAPPELIJKE BETEKENIS 
VAN HET KADASTER

In het voorgaande zijn in grove trekken de

aktiviteiten van de eigen dienst aangege
ven; de betekenis van het kadaster voor 
de maatschappij gaat echter veel verder en 
omvat een uitgebreid scala van mogelijk
heden.
Er behoeft in dit verband slechts gedacht 
te worden aan de vele facetten van de he
dendaagse planologie, waarvoor vrijwel 
dagelijks gegevens nodig zijn ten behoeve 
van de realisering van uitbreidingsplannen, 
wegenaanleg, industrialisatie, recreatie en 
dergelijke. Ook de uitvoering van grote 
werken, zoals de IJsselmeerinpolderingen, 
de Deltawerken, de aanleg van leidingen
netten en leidingenstraten, de havenuit
breidingen enzovoort zouden zonder de 
technische en administratieve informa
ties van een goed geoutilleerd kadaster 
op grote moeilijkheden stuiten en in som
mige gevallen niet te verwezenlijken zijn.

H.L.

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstmmentenfabriek

Telefoon 05130-22652
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PARLEMENTARIA
Algem ene Rekenkamer signaleerde: 

Huisvesting op studentenschip vergde

in vier jaa r f 5  miljoen extra

Elk jaar komt de Algemene Rekenkamer 
met een lijvig verslag van haar werk
zaamheden in het voorafgaande jaar. De 
taak van de Rekenkamer kan omschre
ven worden als het controleren van de 
inkomsten en uitgaven van het rijk. In 
haar verslagen wijst de Rekenkamer voor
al op door haar gesignaleerde tekort- 
konjingen. Uit het dezer dagen versche
nen verslag over 1972 heeft de Reken
kamer ondermeer aangetoond, dat de huis
vesting van Amsterdamse studenten op 
het schip ,,Caledonia”  gedurende vier 
jaar een extra offer van op zijn minst 
5 miljoen heeft geëist. Het schip, ge
kocht voor f3.750.000 werd verkocht voor 
f700.000!
De Rekenkamer schreef in het verslag 
het volgende:
Ten einde op korte termijn te kunnen 
voorzien in de destijds bestaande grote 
behoefte aan huisvesting voor studen
ten is de Stichting Studentenhuisvesting 
Amsterdam in 1966 overgegaan tot de 
koop van een uit de vaart genomen pas
sagiersschip, de Caledonia. De aankoop 
geschiedde voor een bedrag van ca. 
f3.750.000 nadat advies was ingewonnen 
van verschillende deskundigen in dienst 
van het Rijk en met goedkeuring van de 
minister van financiën.
Gelet op de conditie van het schip zou 
de Caledonia volgens het inspectierap
port, ' bij voldoende onderhoud, nog 15 
jaar als hotelschip kunnen worden ge
bruikt, terwijl het jaarlijks onderhoud 
werd geschat op f90 .000 ,--; de restwaarde 
was moeilijk te schatten, doch het werd 
in genoemd rapport niet onredelijk ge
acht voor de exploitatie uit te gaan van 
f 1.500.000,--. Het schip werd na de ver
bouwing in september 1966 in exploitatie 
genomen. Het bood huisvesting aan 320 
studenten, waaronder 8 echtparen. De 
kosten van aanschaffing, transport, ver
bouwing, inventaris en gereedschappen 
hadden toen ruim f5 .000.000,-- bedragen. 
In verband met de bezwaren, verbonden 
aan de aanvankelijke ligplaats in het 
westelijke havenbekken, werd het schip 
begin december 1967 verhaald naar een 
meer centrale ligplaats achter het Cen
traal Station te Amsterdam. De uit deze 
verplaatsing voortvloeiende kosten (voor 
verhaal, walaansluitingen, inrichting par
keerterrein, fietsenstalling etc.) bedroe
gen ruim f300.000,--.
Tegen het eind van 1969 deelde het Pre
sidium van de universiteit aan de minis
ter van onderwijs en wetenschappen zijn 
besluit mede, uiterlijk september 1970 
tot beëindiging van de exploitatie over 
te gaan. Tevens was tot verkoop van het 
schip besloten. De voornaamste over
wegingen daarvoor waren:
- de hoge exploitatiekosten; de nadelige 
saldi beliepen in 1967, 1968 en 1969 res
pectievelijk ca. f376.000,--, f405.000,-- 
en f465.000,-- (destijds een voorlopig 
bedrag). In deze tekorten zijn de salaris
sen van het technisch personeel ad. ca. 
f 125.000,-- per jaar niet begrepen;
- de ongunstige sociale aspecten van de 
huisvesting; omdat leegstand alleen kon 
worden voorkomen door de studenten te 
verplichten eerst op de Caledonia te wo
nen alvorens voor een gewoon studenten
huis in aanmerking te komen, was het 
schip slechts doorgangshuis;
- de ligplaats oefende een grote aan
trekkingskracht uit op ongewenste per
sonen, hetgeen het leefklimaat op de Cale
donia ernstig schaadde en bovendien tot het 
instellen van een bewakingsdienst noopte 
(kosten ca. f30 .000 ,-- per jaar);
-  het gereedkomen in 1970 van nieuw
bouwprojecten.
Voorts speelde een rol de stijging sedert 
1965 van de eisen op woongebied, waar
aan op de Caledonia niet kon worden 
voldaan en het vooruitzicht dat voor de 
toekomst door het beschikbaar komen 
van bouwrijpe grond nieuwe projecten 
mogelijk zouden worden. Bij de medio 
1970 in verband met de verkoop door 
het ministerie van Verkeer en Water
staat verrichte inspectie werd vastge
steld, dat de toestand van het schip zoda
nig was achteruitgegaan, dat langer ge
bruik voor huisvesting niet verantwoord 
werd geacht. Geadviseerd werd dan ook

het schip zo spoedig mogelijk voor sloop 
te verkopen. Het werd naar het buitenland 
verkocht voor een bedrag van f700.000,-- 
In mindering kwamen de kosten voor 
het zeewaardig maken ad. f35 .000 ,--, 
zodat de netto opbrengst f6 65 .0 00 ,--b e 
liep.

VRAGEN

De gang van zaken met betrekking
tot dit project gaf de Algemene 
Rekenkamer o.a. aanleiding tot de vraag, 
waaraan de onverwacht snelle waarde
daling van het schip was toe te schrijven. 
Deze kon naar de mening van Curatoren 
van de Universiteit van Amsterdam slechts 
veroorzaakt zijn door veroudering van het 
schip en daling van de schrootwaarde, 
aangenomen althans, dat aan de bekwaam
heid van de bij de aankoop geraadpleegde 
deskundigen niet behoeft te worden ge
twijfeld. De Rekenkamer tekende hierbij 
aan, dat volgens haar informaties de 
schrootprijs van 1965 tot 1970 aanzien
lijk gestegen is. Voorts werd de aandacht 
gevestigd op het grote verschil tussen de 
getaxeerde onderhoudskosten (f90.000,-- 
per jaar) en de uitkomsten (in 1967 en 
1968 elk ca. f270.000,—). Curatoren von
den het moeilijk hierover te oordelen, 
doch hielden het voor mogelijk, dat de 
raming slechts betrof de kosten voor de 
instandhouding van het schip als zodanig 
en niet de kosten voor instandhouding daar
van als studentenhuisvesting. Het wilde de 
Rekenkamer voorkomen, dat daarover 
bij de aankoop klaarheid had dienen te 
bestaan.
Tenslotte vroeg de Rekenkamer een toe- • 
lichting op de oorzaken van het verschil in i 
de verhouding tussen exploitatie-opbreng- 
sten en kosten van het onderhavige object 
en die van andere objecten op het gebied 
van de studentenhuisvesting. Terwijl de 
huuropbrengsten van andere objecten in 
de jaren 1967 en 1968 gemiddeld ca. 
75 pet. van de exploitatiekosten bedroe
gen, beliepen zij voor de Caledonia min
der dan de helft. Curatoren merkten in 
hun antwoord op, dat de financiering 
van andere projecten gedeeltelijk a fonds 
perdu plaatsvond en deels door middel 
van laagrentende leningen. Zij wezen op 
de zeer hoge onderhoudskosten en op de 
omstandigheid, dat de objecten die de 
Rekenkamer in de vergelijking betrok 
nieuw waren en dat de onderhoudskosten 
daarvan inmiddels aanzienlijk gestegen 
waren. Ook waren, aldus curatoren, de 
exploitatie-omstandigheden bij de Cale
donia ongunstiger: het schip moest o.a. 
zelf in de benodigde elektriciteit voor
zien.
De Rekenkamer stelde in haar brief aan
gaande de aankoop van de Caledonia, be
halve het voorgaande, in het algemeen, dat 
de exploitatie van dit schip een kostbare 
aangelegenheid is geworden.
Voor de beoordeling van de aankoop, zo 
schreef zij, dient de destijds bestaande 
urgentie van maatregelen ter voorziening 
in de huisvestingsbehoefte van een 
groeiend aantal studenten in aanmerking te 
worden genomen. Zij meende niettemin dat 
de universiteit zich - mede door het gebrék 
aan ervaring - in de kosten vergist had. 
Ook vroeg de Rekenkamer zich af, of bij 
het inwinnen van advies wel alle personen 
en instanties waren geraadpleegd, wier 
oordeel voor het nemen van een verant
woorde beslissing niet gemist kon wor
den.

MET TOESTEMMING

Het bestuur van de universiteit was, gelet 
op de omstandigheden (de beslissing ten 
aanzien van de aankoop moest in enkele 
dagen genomen worden) van oordeel deze 
laatste vraag bevestigend te kunnen be
antwoorden. Bovendien, zo was van de 
zijde van de universiteit al eerder ge
steld, was voor alle beslissingen de toe
stemming van de minister van onderwijs 
en- wetenschappen en waar nodig van de 
minister van financiën verkregen.
Ten einde een indruk te geven van de 
financiële consequenties van noodoplos
singen als deze heeft de Rekenkamer 
globaal berekend, dat deze huisvesting

voor 320 studenten gedurende ruim 4 
jaar in vergelijking met een normale 
voorziening een extra offer van op zijn 
minst f5 .000.000,-- heeft geëist, hetgeen 
neerkomt op ca. f4 .000 ,-- extra per stu
dentenkamer per jaar.

STALEN KASTEN

De Algemene Rekenkamer houdt zich met 
allerlei onderwerpen bezig. Dat was ook 
het geval met de aankoop van stalen man
schappenkasten voor de krijgsmacht. Het 
trok vorig jaar de aandacht van de Reken
kamer, dat de marine, de landmacht 
en de luchtmacht stalen manschappen kas
ten, ook wel genoemd garderobe- ofplunje- 
kasten, kochten, waarvan de afmetingen, 
de constructie en de uitvoering voor elk 
van de krijgsmachtdelen verschillend wa
ren. De marine stelde bovendien hogere 
kwaliteitseisen dan de landmacht en de 
luchtmacht, hetgeen uiteraard in de prijs 
tot uitdrukking kwam. Bij een gelijke diepte 
van de kasten varieerde de breedte tussen 
70 en 100 cm. en de hoogte tussen 180 
en 200 cm. De prijs liep uiteen vanf 130,-- 
minimaal tot f2 4 3 ,-- maximaal.
Het viel voorts op dat de marine, in tegen
stelling tot de landmacht en de luchtmacht, 
bij de aankoop van de kasten geen gebruik 
maakte van de diensten van het Rijksin- 
koopbureau. De Kamer bracht deze be
vindingen bij brief onder de aandacht van 
de minister van defensie en merkte daar
bij op, dat zij uit de haar voorgelegde 
gegevens afleidde, dat door standaardisa
tie van bedoelde kasten, alsmede door ge
meenschappelijke aanschaffing daarvan, 
voor de drie krijgsmachtdelen besparin
gen zijn te bereiken.
Na een voorlopig antwoord, waarin werd 
erkend dat terzake van de aanschaffing’ 
van deze kasten in het verleden geen 
coördinatie heeft plaatsgehad tussen de 
krijgsmachtdelen, deelde de minister op 
31 augustus 1972 mede dat het interne be
raad over de aanschaffing van stalen 
manschappenkasten was afgesloten. Het 
resultaat was, dat in de toekomst deze 
kasten voor de drie krijgsmachtdelen 
door tussenkomst van het Rijksinkoop- 
bureau zullen worden aangeschaft en dat 
uitsluitend handelsuitvoering zal worden 
gekozen. Voorts werd besloten stalen 
manschappenkasten zo spoedig mogelijk 
te doen normaliseren met medewerking 
van het Nederlands Normalisatie Insti
tuut. Het Rijksinkoopbureau zou in dit 
overleg mede worden betrokken. Op deze 
wijze zou volgens de bewindsman de be
doelde standaardisatie op korte termijn 
worden verwezenlijkt.

EMIGRATIE

De Algemene Rekenkamer bemoeide zich, 
om een ander voorbeeld te noemen, ook 
met de bedragen, die het rijk beschik
baar stelt voor de emigratie.
In haar verslag over 1966 schonk de 
Rekenkamer, nadat daarover met de toen
malige minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid briefwisseling was ge
voerd, aandacht aan bepaalde kosten van 
de emigratie, met name aan de rijksbij
dragen aan aanmeldingsorganen. Na van 
het standpunt van de minister te hebben 
kennis genomen heeft de Rekenkamer 
toentertijd gemeend in de uitgaven wegens 
bedragen aan bedoelde organen te moeten 
berusten. Nu sindsdien geruime tijd is ver
streken heeft de Rekenkamer zich in 1972 
opnieuw en in ruimer verband bezig gehou
den met de verhouding tussen het aantal 
personen, dat vanuit Nederland emigreert 
en de daaraan voor ’s Rijkskas verbonden 
kosten. Op grond daarvan heeft het college 
met zijn brief van 1 februari 1972 de mi
nister van Sociale Zaken andermaal de 
vraag voorgelegd of een besparing op de 
uitgaven voor emigratie zou zijn te ver
wezenlijken.
De Rekenkamer dacht daarbij aan het 
geheel van de organisatie der bij de emi
gratie betrokken rijksdiensten en maat
schappelijke instellingen, ten aanzien 
waarvan het haar voorkwam, dat het 
aanbeveling verdiende te bezien of door 
integratie en wijziging in de taakvervul
ling tot een doelmatiger en kosten bespa

rende uitvoering der werkzaamheden zou 
kunnen worden gekomen. Aan de hand van 
de uitkomsten over 1969, in welk jaar ca. 
8600 personen vertrokken, becijferde de 
Rekenkamer een , uitgaventotaal van 
f 11.473.000,-- (exclusief de kosten van 
de openbare aanmeldingskantoren); hoe
wel deze uitgaven niet volledig aan de 
in dat jaar vertrekkenden mogen worden 
toegerekend, is dit een aanmerkelijk be
drag. Het college verwees in dit verband 
naar de memorie van toelichting bij de 
begroting 1971 van het departement van 
Sociale Zaken waarin de hoop werd uit
gesproken, binnen niet al te lange tijd 
te kunnen aangeven op welke wijze kan 
worden gekomen tot een evenwichtige 
verhouding tussen de afgenomen belang
stelling voor de emigratie en de aard 
en omvang van de begeleiding daarvan. 
Door de minister werd in zijn antwoord, 
gedateerd 1 augustus 1972, opgemerkt, 
dat in het verleden bij de uitvoering van het 
emigratiebeleid het kostenaspect en de 
doelmatigheid voldoende in het oog wor
den gehouden. Van de zijde van het de
partement was tijdens de verrichte con
trole reeds gewezen op de personeels
bezetting van de met bedoelde uitvoering 
belaste diensten, welke in de periode van 
1960 tot 1970 meer dan gehalveerd is. 
Ten aanzien van de taken der aanmel
dingsorganen suggereerde de Rekenkamer 
te overwegen of de administratieve werk
zaamheden dier organen zouden kunnen 
worden geconcentreerd bij de gewestelij
ke arbeidsbureaus, dan wel - voor zover 
de werkzaamheden centraal kunnen wor
den verricht - bij de Nederlandse Emi- 
gratiedienst. Voor wat betreft de moge
lijkheden van overheveling van werkzaam
heden van de Nederlandse emigratiever- 
tegenwoordiging in het buitenland naar 
de Buitenlandse Dienst werd er van de 
zijde van het departement tijdens de con
trole o.a. op gewezen, dat slechts enkele 
leden van de personeelsbezetting worden 
bezoldigd op het niveau van het rangenstel
sel van de Buitenlandse Dienst; het overige 
personeel geniet een lagere bezoldiging. 
Een overheveling als hier bedoeld zou 
derhalve niet tot lagere kosten leiden.

NIET MISSEN

Uit de correspondentie is de Rekenka
mer gebleken, dat de minister de in 
genoemde memorie van toelichting weer
gegeven opvatting, dat een zekere mate 
van overheidszorg voor emigratie niet kan 
worden gemist, nog steeds huldigt. Hij 
deelde mede, dat het reeds in de voor
gaande kabinetsperiode op het terrein 
van de organisatie voor de emigratie 
begonnen aanpassingsproces in de ko
mende jaren versnelde voortgang zal vin
den. Overdracht van taken aan andere 
overheidsdiensten, zoals door de Reken
kamer gesuggereerd, zal evenwel naar zijn 
mening stellig schade toebrengen aan 
de eenheid van beleid ten opzichte van 
de instandhouding van de ten behoeve 
van de Nederlandse emigratie ontwikkelde 
internationale betrekkingen, samenwer
kingsvormen, financiële afspraken en re
gelingen voor de ontvangst en de rechts
bescherming van de Nederlandse emigran
ten. In het kader van de herstructurering 
zal niettemin ook aan de behartiging van 
deze aspecten ruimschoots aandacht wor
den besteed. De bewindsman had ten tijde 
van zijn antwoord op de brief van de Reken
kamer het reeds enige tijd verwachte ad
vies van het Emigratiebestuur inzake de 
herstructurering van de aanmeldingsorga
nen juist ontvangen. Hij verzekerde dat de 
ontwikkelingen op het terrein van de emi
gratie met zorg en aandacht worden ge
volgd en dat met ernst en behoedzaamheid 
naar mogelijke aanpassing wordt ge
streefd.
In haar verslag deelde de Algemene Re
kenkamer mee, dat zij de verwerkelij
king van het streven van de minister met 
belangstelling blijft volgen. Zij wees er 
op dat in de begroting-1973 van het 
departement van Sociale Zaken de raming 
van de uitgaven voor emigratie ten op
zichte van het jaar daarvoor met onge
veer 20 procent is gedaald.

H. L.
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Vakcentrales volgen kritisch 
uitwerking beleidslifnen 
kabinet-Den Uyi
De drie vakcentrales, NVV, NKV en CNV 
zijn het eens met de volgende uitgangs
punten van het kabinet-den Uyl: het ka
binet wU zich in zijn beleid laten leden 
door het streven naar opheffing van on
gelijkheid en achterstelling. Het is ervan 
overtuigd dat de bestrijding van de infla
tie en van de drang naar overbesteding 
slechts dan kans van slagen heeft als ze 
wordt geplaatst in het kader van het terug
dringen van bestaande ongelijkheid in in
komen, bezit, macht en kennis.

De vakbeweging kan het eens zijn met die 
uitgangspunten, omdat deze de grondslag 
vormen voor de wensen, welke de vakcen
trales hebben gesteld aan het overheids
beleid in 1973 en 1974. Ook de vakbewe
ging heeft de noodzaak van structurele 
veranderingen in de maatschappij bepleit.

In een uitvoerig commentaar heeft het 
overlegorgaan van de drie vakcentrales 
NVV, NKV en CNV gereageerd op de re
geringsverklaring van het kabinet-den Uyl. 
Die verklaring, zo werd gezegd, bevat een 
groot aantal beleidsvoornemens, die ge
richt zijn op de structurele veranderingen 
en daarmee stemmen de vakcentrales in. 
Dit neemt niet weg dat enkele punten 
uit de verklaring teleurstelling hebben ge
wekt en dat de aankondiging van som
mige maatregelen, waarover wij al een be
slissing hadden verwacht, pijnlijk wordt 
gemist.
Overigens heeft de regering de uitvoering 
van veie beleidsplannen afliankelijk gesteld 
van de financiële mogelijkheden. Dat is 
begrijpelijk aldus het overlegorgaan. Voor 
de vakbeweging is dat een reden temeer 
om de daden van het nieuwe kabinet 
nauwlettend en kritisch aan eigen opvat
tingen te-toetsen.
In het — voorlopige — commentaar zeg
gen de drie centrales t.a.v. het aangekon- 
digde inkomensbeleid onder meer:

— grote waardering te hebben voor het 
streven naar herverdeling van inko
mens en vermogens;

— dat het uitgangspunt van de vakbewe
ging, dat een wenselijke verhoging van 
de laagste inkomens mede mogelijk 
moet worden gemaakt door een be
perking van de hoogste inkomens, na
drukkelijk door de regering wordt on
derstreept;

— dat hiertoe een nieuwe bezinning op 
bijvoorbeeld vermogensaanwasdeling 
en spaarloon bijzonder nuttig is;

— in te stemmen met het voornemen van 
de regering om afspraken te maken 
over de tarieven van beoefenaars van 
vrije beroepen;

— evenals de regering een grotere open
baarheid van inkomens onmisbaar te 
vinden voor een inkomensbeleid.

Het overlegorgaan is echter teleurgesteld 
doorbet ontbreken van duidelijke uitspra
ken over:
— een beleidsnota voor het inkomensbe

leid;
— handhaving van het trendbeleid voor 

overheidspersoneel;
— de hoogte en de leeftijdsgrens van het 

minimumloon;
— de invoering van een wettelijk mini- 

mum-jeugdloon;
— een wettelijke waarborg voor de gelijke 

beloning van mannen en vrouwen.

PRIJSBELEID

Ten aanzien van het prijsbeleid zijn de drie 
vakcentrales het met de regering eens dat 
door de inflatie o.a. de gemeenschaps- 
ernstig in het gedrang komen en dat — ook 
om andere redenen — het terugdringen van 
de prijsstijging daarom van groot belang 
is. Volkomen onjuist vindt het echter dat 
de regering o.m. de index-clausules in 
cao’s als permanente inflatiebron aanwijst. 
Deze clausules hebben immers ten doel de 
werknemers de overeengekomen reële ver
betering te garanderen. Ook wordt er 
nadrukkelijk op gewezen dat zonder het 
centraal akkoord de inflatie dit jaar waar
schijnlijk nog groter zou zijn geweest.
Een meer doeltreffend prijsbeleid is ook 
volgens de drie centrales noodzakelijk. Zij 
stemmen dan ook in met de verscherping 
van dat beleid, dat inmiddels door minis
ter Lubbers is afgekondigd.

BELASTINGEN

Het niet verhogen van de BTW in 1974 
is een verstandige beslissing aldus het or
gaan. Het bevreemdt echter dat er niets 
over de inflatiecorrectie wordt gezegd. Er

ger nog is dat de regering ook niets zegt 
over de nadelen die het ,,schijventarief”  
voor sommige groepen heeft opgeleverd. 
Dat is zeer teleurstellend.

WERKGELEGENHEID

Maatregelen tot bestrijding van de werk
loosheid worden met belangstelling afge
wacht; zo zeggen NVV, KNV en CNV in 
hun commentaar. Heel belangrijk is daar
bij het streven van de regering om alle 
beleidsvoornemens mede te toetsen op 
de werkgelegenheid. Regionale beleids
programma’s voor de zwakke landstreken 
dienen snel te komen. Uitermate bedroe
vend is het ontbreken van duidelijke uit
spraken over voorwaarden voor de wer
ving van buitenlandse werknemers.

VOLKSHUISVESTING

Cijfers over de vergroting van de wo- 
ningproduktie worden gemist aldus het 
commentaar. Speciale aandacht vergt de 
huisvesting van buitenlandse werknemers. 
Verheugend is de aankondiging van:
— gedeeltelijke herinvoering van de Woon- 

ruimtewet;
— de aankondiging van een voorontwerp 

van wet voor de stadsvernieuwing;
— idem van maatregelen ter bestrijding 

van grondspeculatie.

Met nadruk zegt het Overlegorgaan dat 
voor het huur- en subsidiebeleid als uit
gangspunten moeten dienen:
— betaalbaarheid van sociale woningbouw 

voor mensen met lage inkomens;
— voortzetting van een mengsysteem van 

object- en subjectsubsidies.

Voorts vraagt het Overlegorgaan:
— het Waddengebied — waarover de rege

ring niets zegt — zo spoedig mogelijk 
aan te wijzen als onaantastbaar natuur- 
en recreatiegebied;

— wetsvoorstellen voor regeling van een 
doelmatige inspraak van de bevolking in 
het beleid t.a.v. het leefmilieu;

— wetsvoorstellen voor bestrijding van 
bodemverontreiniging en geluidshinder;

— het bevorderen van een gecoördineerde 
internationale bestrijding van milieu
bederf;

— strafbaarstelling van ,,milieudelicten” .

SOCIALE VERZEKERING 
EN VOLKSGEZONDHEID

Het is voor het overlegorgaan teleurstel
lend dat de regering niets zegt over de ver
langens van de vakbeweging t.a.v. mini- 
mum-uitkeringen in de sociale verzeke
ringen en t.a.v. enkele noodzakelijke ver
beteringen van de WWV (Wet Werkloos
heidsvoorziening). Warme instemming be
tuigen de drie centrales met de principiële 
uitspraak van de regering dat een bevredi
gende regeling van de ziektekostenverze
kering alleen mogelijk is door middel van 
een volksverzekering. Hetzelfde geldt voor 
de intrekking van de adviesaanvraag over 
de invoering van een eigen risico in de

ziekenfondsverzekering (waarmee deze 
dreiging dus nu verdwenen is).

ONDERWIJS
De opvattingen van regering en vakbewe
ging over de prioriteiten voor het onder
wijsbeleid komen aardig goed overeen. 
Het blijft te betreuren dat de tweedaagse 
leerplicht pas in 1974 kan worden inge
voerd aldus de vakbeweging. Een gemis is 
ook dat geen verlaging van de leerplichtige 
leeftijd wordt aangekondigd en dat geen 
aandacht wordt besteed aan het onderwijs 
aan kinderen van buitenlandse werkne
mers. Voorts blijft het Overlegorgaan aan
dringen op verkleining van klassen in 
kleuter- en basisonderwijs.

WELZIJNSBELEID

Dit beleid krijgt volgens het Overlegorgaan 
terecht grote voorrang. Speciale aandacht 
— ook bij de financiering — vergen achter
gebleven groepen, laagstbetaalden en wer
kende jongeren.

INTERNATIONALE ZAKEN

De vakbeweging stemt in met de grote 
voorrang die het kabinet wil geven aan de 
ontwikkelingssamenwerking. E.xtra aan
dacht wordt gevraagd door verbetering 
van de sociale structuur in Suriname en de 
Antillen. De beleidsvoornemens t.a.v. zui
delijk Afrika worden positief beoordeeld. 
Instemming is er ook met de opvatting 
dat bij de verdere uitbouw van de Euro
pese Gemeenschap een centrale plaats 
moet worden toegekend aan een recht
vaardiger verdeling van de welvaart en aan 
de zorg voor het welzijn. Jammer is dat 
de regering daarbij niets zegt over de in
spraak van de vakbeweging.

DEMOCRATISERING VAN DE 
ONDERNEMING

De wensen, die de vakbeweging heeft ver
werkt in het Urgentieprogram 1973, wor
den grotendeels door het kabinet ingewil
ligd. Het stemt met name tot voldoening 
dat in de SER een fundamentele discussie 
gaat komen over hel functioneren van de 
ondernemingsraad, zijn structuur, zijn be
voegdheden en zijn relatie tot het vak
bondswerk in de onderneming aldus NVV, 
NKV en CNV. Het standpunt van het 
kabinet over het stakingsrecht -- dat spoe
dig zal worden bekendgemaakt -  wordt 
met belangstelling afgewacht. In dit ver
band wijst het Overlegorgaan erop dat 
het Europese Sociale Handvest op korte 
termijn dient te worden geratificeerd.

KRIJGSMACHT
Het standpunt van de regering t.a.v. de 
dsynocratisering van de krijgsmacht stemt 
het Overlegorgaan tot voldoening. Helaas 
ontbreken toezeggingen voor het verlenen 
van toegang tot kazernes aan vakbonden 
en jongerenorganisaties en voorde regeling 
van werk- en rusttijden voor militairen.

Aldus het commentaar van het overleg 
orgaan van NVV, NKV en CNV op de re
geringsverklaring. Het orgaan heeft als to- 
taal-indruk, dat de lijnen, welke het kabi
net- den Uyl voor zijn beleid heeft uitge
stippeld, de instemming van de vakbewe
ging kunnen hebben.

H.L.

WERKGEVERS:
TEGENSTRIJDIGHEDEN IN 
REGERINGSVERKLARING

De verschillende beleidsvoornemens, die 
het kabinet- den Uyl in de regeringsver
klaring genoemd heeft, vertonen inner
lijke tegenstrijdigheden. ,,Het is de vraag 
of zij elkaar niet zullen verdringen” .
Aldus heeft het Nederlands Christelijk 
Werkgeversverbond gereageerd op de re
geringsverklaring. Het noemde als voor
beeld van tegenstrijdigheid de plannen 
voor de inflatiebestrijding. ,,Een delta-plan 
tot bestrijding van de inflatie zal moeten 
steunen op maatregelen tegen stijging van 
lonen, prijzen en collectieve bestedingen. 
Een stringent prijsbeleid zal het rende
ment van de ondernemingen nog verder 
terugdrukken. Dit kan betekenen bedrijfs
sluitingen, minder investeringen en meer 
werkloosheid” , aldus het commentaar van 
de christelijke werkgevers.

Het NCW vond de aangekondigde maat
regelen over de totstandkoming van een 
goed ondernemingsklimaat niet concreet. 
Blij was het verbond met het regerings-

voornemen de kostengroei van de collec
tieve verzekeringen binnen de norm van 
drie procent te houden.

ELIEREFLUITERS 
Tijdens een gesprek met journalisten heeft 
drs. A.J. van der Meer, een der algemene 
secretarissen van het NCW gezegd, dat het 
beeld, dat het kabinet- den Uyl in de rege
ringsverklaring gaf van de nationaal te ver
delen koek, een beeld was dat men van 
flierefluiters in luilekkerland zou verwach
ten, maar niet van een kabinet.
,,De economische werkelijkheid, waarmee 
ondernemers en ondernemingen dagelijks 
te maken hebben, ontbrak geheel in de 
regeringsverklaring” , aldus drs. Van der 
Meer. ,,De verklaring sprak niet o f nage
noeg niet van de wereldwijde ontwikke
lingen op het gebied van de internationale 
monetaire situatie, de algemene overeen
komst inzake handel en tarieven, de ont
wikkeling van de derde landen en de Unc
tad” .
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Volgens drs. Van der Meer zullen de eco
nomische ontwikkelingen in andere delen 
van de wereld — schaarste aan grondstof
fen, stijgende olieprijzen, toenadering tus
sen West en Oost en in Azië en Afrika 
bepaalde effecten. hebben op de Neder
landse economische situatie. ,,Maar de 
regering.sverklaring besteedde er heel 
schaarse o f iir het geheel geen aandacht 
aan” , aldus drs. Van der Meer.
Andere commentaren op de regerings
verklaring waren:
Verbond van Nederlandse Ondernemin
gen VNO: Het VNO was teleurgesteld, dat 
het kabinet weinig zei over de concrete 
uitwerking van zijn voornemens inzake 
de inflatiebestrijding. Het verbond meen
de, dat het kabinet zich wel wat ingeto
gener had kunnen uitlaten over het in
komensbeleid. Op centraal niveau is een 
studie aangekondigd. Het zou beter ge
weest zijn als het kabinet het resultaat van 
de studie had afgewacht. De mededelin
gen waren nu nauwelijks van een argument 
voorzien.
Ondernemers midden- en kleinbedrijf: De
drie centrale verbonden van onderne
mers in hot midden- en kleinbedrijf toon
den zich zeer verontrust over de vage 
formulering van een aantal kernpunten 
van het beleid van het kabinet- den Uyl 
voor zelfstandigen. Zij signaleerden een 
gebrek aan visie op de economische posi
tie van het midden- en kleinbedrijf. ,,De 
vele, meer concrete toezeggingen aan het 
adres van de vakbeweging onderstrepen 
deze ongerustheid” , aldus de drie verbon
den. Zij wezen op de duidelijke tegenstel
ling tussen de milde instelling van het ka
binet ten opzichte van de loonontwikke
ling enerzijds en de aankondiging van het 
verscherpte prijsbeleid anderzijds. ,,Op 
geen enkele wijze wordt de inkomenspo
sitie van de zelfstandige ondernemers in 
aanmerking genomen” .
Algemene Nederlandse Onderwijzers Fe
deratie: De onderwijzersfederatie ANOF 
was teleurgesteld over het achterwege la
ten in de regeringsverklaring van een dui
delijke toezegging voor verlaging van de 
leerlingenschalen bij het lager o f basis
onderwijs.
Eigen Vervoerdersorganisatie EVO: De
EVO, een organisatie op het gebied van 
goederenvervoer langs de weg betreurde 
het dat in de regeringsverklaring het open
baar vervoer centraal werd gesteld. Ge
vreesd wordt dat het vervoer van perso
nen en het vervoer van goederen te veel 
over één kam geschoren zal worden. ,,Het 
goederenvervoer kan dan getroffen wor
den door maatregelen, welke gericht zijn 
op het particuliere personenvervoer” . 
Nederlandse Spoorwegen: De mededeling, 
dat het kabinet- Den Uyl de bevordering 
van het openbaar vervoer centraal stelt, is 
door de directie van de NS met instem
ming begroet.

H.L.
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Op 5 juni werd Wereldmilieudag gehouden, naar aanleiding 
daarvan werd een brochure uitgegeven, waaraan wij foto’s 
en gegevens ontleenden ter samenstelling van deze pagina’s

RACUURLiJK
D u m z

HEl

Natuurlijk duurt het langst. Maar het is niet gemakkelijk om het allemaal ‘natuurlijk’ 
te houden in een klein land als Nederland, waar zoveel mensen dicht bij elkaar 
wonen. Al deze mensen hebben ruimte nodig om te wonen, te werken, zich te ont
spannen en zich te verplaatsen. Bovendien produceren wij met z'n allen steeds 
meer atval. Wat dit voor gevolgen kan hebben voor de natuur zien we op deze foto’s. 
Toch kunnen we er nog zo veel aan doen. Of misschien moeten we er ook wel veel 
voor laten.

Foto 1 en 2. Fo to ’s die voor zichzelf spreken: een 
m ooi gebied met edelherten op, de voorgrond. 
Een zelfde gebied, maar nu in brand. Bosbranden 
ontstaan vaak door onvoorzich tighe id . Bij droogte  
kan een sigare ttepeuk een ramp veroorzaken. 
Foto 3 en 4. A lken nestelen in de holen van rotsen 
op kuste ilandjes in de A tlantische Oceaan. Zij 
behoren to t de voge lsoorten d ie hef s lachto ffe r 
worden van o lievelden op zee. O lievelden o n t
staan b ijvoorbee ld  door het (verboden) reinigen 
van tankers op zee. o f na een botsing van twee 
o lietankers. Door o lie  aangetaste vogels zijn 
meestal n iet meer te redden.
Foto 5 en 6. Water kan veel leven bevatten en daar
door ontstond er op  de grens van land en water, 
in het gebied van schorren en slikken, een b i j
zonder rijk  vogelleven. Water is ook een m achtig 
transporfm iddel- Op dieze lfde  grens verrezen dan 
ook industrieën die het van de aanvoer van g ro n d 
stoffen (olie, erts enz.) moeten hebben. Waar de 
industrie  versch ijn t, moet de natuur wijken.
Foto 7 en 8. Steeds meer mensen kunnen een auto 
kopen. Steeds m eer au to ’s betekent; steeds meer 
wegen. En som s schijnen wegen dwars door een 
fraai natuurgebied te moeten lopen, zoals deze 
twee fo to 's  laten zien. Iedere weg die een gaaf 
natuurgebied doo rsn ijd t, veroorzaakt een haast 
onvoorspelbare schade.
Foto 9 en 10. Als het aan het strand te koud is 
zoeken veel mensen de duinen op. De duinen 
moeten ons land tegen de zee beschermen en 
z ijn  met helm beplant om wegwaaien van het zand 
te voorkom en.
Helm moet de kans k rijgen om te groeien en dat 
kan niet als mensen er steeds in gaan liggen of 
door heen lopen.
Foto 11 en 12. Nog niet zo lang geleden leefden 
onder onze kust enkele duizenden zeehonden. Het

riv ierw ater voert vee! verg iften met zich mee naar 
zee, zoals bestrijd ingsm idde len en kwik. waarvan 
deze zeehonden het s lachto ffe r kunnen worden. 
Niet alleen hun voedsel w ord t verg iftigd , zodra 
zij op de bij eb droogva llende banken kruipen, 
worden zij aangetast door de o lie - en teerpro- 
dukten, die op dezelfde banken aanspoelen.
Foto 13. 14 en 15. Ons zoete water kan erg mooi 
zijn. Kijk maar naar de eerste foto. Hoe het is ge
worden laten de twee 'andere zien. A llerle i afval 
maakt van een rietkraag een vu iln isbelt.
Resten van wasmiddelen, m eststoffen en bes trij
d ingsm idde len zorgen ervoor dat de laatste restjes 
leven in ons water doodgaan. Schoon water is zo 
langzam erhand zeldzaam en ons dririkw ate r kom t 
steeds meer in gevaar.
Foto 16 en 17. Landschappen zoals de eerste foto 
laat zien z ijn  in snel tem po  aan hel verdw ijnen of 
verliezen hun oorspronke lijke  karakter en schoon
heid. Hoe een mooi landschep bedorven kan 
worden, zien we op de tweede foto.
Foto 18 en 19. Enkele jaren geleden werden de 
grote aardgasvondslen in ons land met vreugde 
begroet, om dat verbranding van aardgas de lucht 
m inder vervuilt dan de verbrand ing van steenkool 
of olie. Toch brengt dit aardgas ernstige prob le 
men voor het m ilieu rnet zich mee. Bij de w inning 
van aardgas kunnen waardevolle natuurgebieden 
gevaar lopen, bijvoorbee ld op Ameland. Het trans
port van aardgas gebeurt door grote p ijp le id ingen , 
die een storend element in het landschap kunnen 
zijn. En tenslo tte  gebru ik t men voor het transport 
van aardgas in de steden de oude le idingen van 
het stadsgas. die daarvoor echter niet geschikt 
b lijken te zijn. Er treden veel lekkages op. Het gas 
verdring t de zuurstof uit de grond, die onontbeer
lijk  is voor de wortels van de bomen. Al vele tien 
duizenden bomen sneuvelden.
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Voorbeeld van een voedselketen, zeehonden eten grote  
vissen die zelf van kle inere vissen leven. De kleine vissen 
eten p lan kton d iertjes. die zich op hun beurt met algen 
voeden. In het Nederlandse V^addengebied sterven de 
laatste t ijd  veel zeehonden, d ie  grote hoeveelheden kwik  
bevatten, dat z ij via deze voedselketen binnen krijgen.
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Ir. J. van der G raaf in „de W aarheidsvriend'

Christelijke po litiek op de tweesprong
In het weekblad „de Waarheids
vriend” , het officiële orgaan van 
de Gereformeerde Bond in de Ne
derlandse Hervormde (Gerefor
meerde Bond) heeft het redactie
lid en lid van het hoofdbestuur van 
de bond ir. J. van der Graaf te 
Huizen (NH) een beschouwing ge
wijd aan de christelijke politiek. 
De redactie van ,,de Nederlander” 
wil haar lezers deze beschouwing 
niet onthouden.

IR. VAN DER GRAAF SCHREEF:

Al wagen we ons in ons blad niet aan 
partijpolitiek, dat wil niet zeggen dat de 
politiek in het algemeen en die van de 
christelijke partijen in het bijzonder ons 
niet ter harte zou gaan. De christelijke 
politiek is — dat moet gezegd — meer en 
meer in een hachelijke en aangevochten 
positie terechtgekomen. Het lijkt wel alsof 
confessionele politiek in onze tijd nog 
slechts kan betekenen: kiezen voor de 
P.v.d.A., het socialisme, of voor de V.V.D., 
het liberalisme. Daaraan is niet vreemd de 
enorme afkalving van het confessionele 
blok in de naoorlogse jaren, waardoor 
het qua getalsterkte voor de confessionele 
partijen al onmogelijk is geworden om 
alleen te regeren en een eigen regerings
beleid te bepalen. Daaraan is echter niet 
vreemd de toenemende drang tot decon
fessionalisering. Christelijk Nederland 
weet geen raad meer met de bijbel als 
basis voor het politieke handelen. In de 
naoorlogsejaren hadden we de doorbraak, 
waardoor velen zich afwendden van de 
confessionele partijen en onderdak von
den bij de P.v.d.A. Christenen zouden in 
die partij vanuit hun ,,evangelische in
spiratie” op grond van het zogenaamde 
Gebot der Stunde, d.w.z. van het gebod 
van het uur, samen met humanisten en 
anderen, gestalte geven aan een goede po
litiek, waarover men dan liever sprak dan 
over christelijke politiek. Thans zien we 
deze zelfde tendens van deconfessionali
sering doorwerken in de confessionele 
partijen zelf. In een nota van een con- 
tactraad van A.R.P., C.H.U. en K.V.P. 
die aan de samenwerking tussen deze drie 
partijen een gemeenschappelijke basis ge
ven moest, werd onder het motto ,,Op 
weg naar een verantwoordelijke maat
schappij” , een politieke strategie voor de 
zeventiger jaren gegeven. In deze nota 
vallen termen als ,,basisfilosofie” , ,,inspi
ratiebron” , ,,bron van vitaminen” en 
,,moed om te bouwen” , maar het woord 
christelijk ontbreekt. Het hele stuk is ei
genlijk geënt op de basis van de deconfes
sionalisering. Men werkt samen aan een 
bepaalde politiek, vanuit een evangelische 
inspiratie, maar vermijdt daarbij het noe
men van dé bijbel als het gezaghebbende 
Woord van God.

Zo is het in de nota van de contactraad. 
Dat wil evenwel niet zeggen dat het zo ook 
is met het geheel van de confessionele par
tijen. Er zijn niet onbelangrijke tegen
krachten op gang gekomen, die op z’n 
minst de deconfessionalisering een halt 
willen toeroepen. De nu afgesloten kabi
netsformatie heeft de verschillende sporen 
binnen de confessionele partijen ook dui
delijk aan het licht gebracht. En je begint 
te denken dat prof. Roscam Abbing het 
misschien niet eens zo gek zag, toen hij 
opmerkte dat de christelijke partijen maar 
het best konden opdelen in een progres
sieve en een conservatieve combinatie. Ik 
ben met die woorden niet zo gelukkig. 
Maar misschien moet wel gezegd worden, 
dat er een ontwikkeling gaande is, die de 
christelijke politieke partijen zou kunnen 
hergroeperen in een nog echt confessio
neel blok en een doorbraak-blok. Want 
laten we wel wèzen: mensen als die na de 
oorlog in de doorbraakpartij, de P.v.d.A., 
zaten, zitten nu met dezelfde opvattingen 
in de confessionele partijen. De P.v.d.A. is 
intussen zover verlinkst, dat ze de protes- 
tants-christelijke doorbraakmensen van 
het eerste uur al weer kwijt is. Des te be
denkelijker is het dan, dat in de confes
sionele partijen een niet onaanzienlijke 
stroming inzake het regeerbeleid aanslui
ting zoekt bij de P.v.d.A. en daarbij voors
hands bereid is genoegen te nemen met 
een functie als randcorrector, of scheeps- 
maat op een schip waarvan de roerganger 
of de kapitein de koers bepaalt volgens 
,,Keerpunt ’72” .

AFHAKEN

De C.H.U. haakte tijdens de kabinetsfor
matie af. Een respectabele beslissing. Was 
dat alleen uit pragmatische overwegingen

of was hier meer aan de hand? Me dunkt 
het laatste. Ik kreeg dezer dagen onder 
ogen een schrijven, dat een aantal theolo
gen — leden van de C.H.U. ^  zond aan 
het bestuur van de C.H.U., met daarbij een 
nota over de christen-derriocratische sa
menwerking.* In de begeleidende brief 
worden enkele kritische kanttekeningen 
gemaakt bij woorden als basisfilosofie, 
die in de nota van de genoemde contact
raad worden gebezigd, alsook bij het ont
breken van de plaats van de overheid in de 
nota.
Gezegd wordt: ,,Het zal niet zo zijn, maar 
do indruk wordt gewekt, dat men zijn 
kracht is gaan zoeken in het uitwendig 
pragmatische (zakelijke) en de bron daar
bij losliet. Een dergelijke handelwijze, een 
krampachtig pogen zijn kracht in het 
pragmatische te zoeken — dat zal niet zo 
bedoeld zijn — kan overigens bij de bui
tenwacht niet anders aandoen dan als een 
soort naaperij van wat andere partijen al 
gezegd en gedaan hebben.”

En dan de nota van genoemde theologen 
zelf. De opstellers ervan zeggen, dat het 
gaan moet om een christelijke visie en 
niet om de een of andere „basisfilosofie” . 
Niet uit het handelen moet blijken — zo 
wordt gezegd — wat de bron is maar de 
principiële woorden, de uitgangspunten 
zijn het in de eerste plaats die de christe
lijke partijen onderscheiden van de ande
re. Het bijbels getuigenis van Gods belof
ten en geboden is van beslissende beteke
nis, zowel voor de overheid als voor mens 
en maatschappij. Daarbij wordt dan aan
getekend, dat men tegenwoordig het bij
bels getuigenis graag beperkt tot het evan
gelie en dat dan nog vaak aangepast aan 
moderne inzichten. Maar het gaat om 
de hele Bijbel, het Oude en het Nieuwe 
Testament. De bijbel is de geheel enige 
levensbron. Ten aanzien van de deconfes
sionalisering wordt gezegd: ,,Als deconfes
sionalisering betekent vrijheid van dwang 
door enige kerk hebben wij daarmee vre
de en altijd vrede gehad. Maar als het ons 
weglokt van het belijden van de bijbel als 
bron en richtsnoer blijven wij het ver
werpen.” Het is zelfs — zo zeggen de op
stellers — te weinig om te zeggen dat het 
evangelie ons ,.uitdaagt” (een term die ge
bezigd wordt in de nota van de contact
raad). ,,Het komt op ons af, onontkoom
baar.”
Als het gezag van de bijbel voor de poli
tiek beseft wordt, dan wordt ook duidelijk

BREDE BEWUSTWORDING?

Me dunkt dat genoemd stuk van C.H.U.- 
theologen een duidelijk geluid geeft in de 
huidige politieke ontwikkelingen. De be
zinning op de identiteit van de christelijke 
partij, en de kritiek deswege op de nota 
van de contactraad A.R.P.-C.H.U.-K.V.P., 
is er echter niet alleen binnen de C.H.U. 
In het orgaan van de A.R.P„ Nederlandse 
Gedachten, ontwikkelde dr. H. Rebel 
eveneens zijn bezwaren. Hij stelde dat 
christelijke politiek primair een zaak is, 
die naar beste vermogen aan Gods Woord 
-is getoetst. In de christelijke politiek van 
dit moment ontbreken echter ,.essentiële 
noties als de geheel eigen rol van de over
heid, de zonde in het publieke leven en de 
onmogelijkheid de wereld wezenlijk te 
verbeteren.” In het artikel wordt gesteld 
dat de A.R.P., in weerwil van tegenstrib- 
belingen van vele leden ,,door de bocht” 
getrokken wordt.
Deze kritiek is intussen gelijk aan die van 
de heer W. Schakel, die er dezer dagen 
geen onduidelijkheid over liet bestaan hoe 
hij de deelname van de confessionelen aan 
het kabinet-Den Uyl zag (,,De A.R.P. gaat 
één van de meest duistere perioden in haar 
lange historie tegemoet” ).
Dr. Rebel stelt in zijn artikel: ,,Er dient 
een sanienhang te zijn tussen de aanbeve
lingen en standpunten van de organisatie 
(de politieke partij) met Gods wetten, met 
de prediking, kruisiging en opstanding van 
Christus als vervulling daarvan en met de 
consequenties, die dat heeft voor ons per
soonlijk en politiek leven.” Me dunkt dat 
de vraag gewettigd is of déze terechte 
stelling waar te maken is in een kabinet 
als nu gepresenteerd is, waarin zitting 
heeft de heer Gruyters, die de inmiddels

*Naar een christendemocratische partij’ ; 
een nota gericht aan het bestuur van de
C.H.U., opgesteld door dh. P.A. Elderen- 
bosch, ds. W.A.B. Hagen, drs. S. Meijers 
en mevrouw mr J.A. van Ruler-Hamelink; 
met medewerking van o.a. ds. C. Baten
burg, drs. C. Fieren, ds. L.J. Geluk, ds. S. 
Kooistra, drs. G. van Leyenhorst.

befaamd geworden beschuldiging uitsprak: 
2000 jaar onbetrouwbaar christendom.
De heer Rebel stelt dat een confessionele 
positiekeuze in onze tijd niet zelden lei
den zal tot ,,pionierarbeid, dat wil ook 
zeggen: tot extreme standpunten en een
zame posities” . Eenzelfde conclusie als 
die ook de nota van de C.H.U.-theologen 
gaf.

HERORIËNTERING

Het is een verheugende zaak, dat momen
teel het besef groeit dat het niet door kan 
gaan zoals het gaat, dat christelijke poli
tiek niet in de kleurloosheid mag onder
gaan, in een voortdurend heen-en-weer 
tussen liberalisme en socialisme, met al
le interne spanningen overigens van die. 
Christelijke politiek in minderheidspositie 
zal inderdaad „impopulariteit” kunnen be
tekenen of ,,een eenzame positie” . Waar
om dit geschuwd? Is men daarvoor al niet 
al te lang bevreesd geweest? Maar is het 
niet met het christen-zijn zelf gegeven, ze
ker in een tijd als de onze, waarin men 
nauwelijks nog erkenning mag verwach
ten van een echt christelijk geluid, een 
zich onvoorwaardelijk gebonden weten 
aan het Woord? Het vreemdelingschap zal 
ook in het politieke leven zichtbaar wor
den, al teken ik daar direct bij aan dat 
het niet gezocht moet worden en ook al
leen op wezenlijke punten concreet mag 
worden. Maar die punten zijn er dan ook 
te over. Ik noem zulke punten uit de nota 
van de C.H.U.-theologen: de zedelijkheid, 
waaronder euthanasie en abortus, de ver
houding van zending en ontwikkelingssa
menwerking, de verhouding van welvaart 
en welzijn, het onderwijs, met name ook 
aan werkende jongeren. Dan verder het 
omroepbeleid, de zondagswetgeving en zo 
vele punten meer.

Het zou een enorme winst zijn als er een 
heroriëntering op het confessionele karak
ter van de christeüjke politiek op gang 
zou komen. De christelijke politiek be
vindt zich thans duidelijk op een twee
sprong. Er is weliswaar altijd binnen de 
protestants-christelijke kring verschil van 
visie geweest over het hoe van de christe
lijke politiek. Thans is echter in het ge
ding binnen de confessionele partijen: 
confessioneel gebonden politiek of poli
tiek los van confessies, in feite los van het 
Woord.

Christelijke politiek wordt zo langzamer
hand een zaak van erop of eronder. Het 
wordt tijd, dat al diegenen die een echt- 
confessionele politiek voorstaan de han
den ineenslaan, ook zonder dat men direct 
tot één politieke groepering komt. In de 
kleinere partijen als de S.G.P. en het 
G.P.V. staat men een aan het Woord ge
bonden politiek voor. In de grotere con
fessionele partijen zijn er momenteel dui
delijk ook de tegenkrachten tegen de hui
dige koers. Zal christelijke politiek nog 
toekomst hebben dan zal men elkaar moe
ten zoeken om samen een dam op te wer
pen tegen een politiek, die in feite ons 
land steeds verder afvoert van de bron 
waaraan het zich eens heeft gelaafd.
Nog één punt in dit verband. Het kwaad 
zit dunkt me al in de al te nauwe bin
ding, die de protestants-christelijke partij
en aangingen met de K.V.P. Is in een sa
mengaan met de K.V.P. een woord-gebon- 
den politiek mogelijk? Me dunkt dat met 
name de nota van de C.H.U.-theologen op 
een totaal ander spoor zit. Daarom zou 
het een goed ding zijn geweest als ook 
een kritische positiekeuze tegen de protes- 
tants-/rooms-katholieke samenwerking in 
deze nota had doorgeklonken.
Tot zover J. van der Graaf in ,,de Waar
heidsvriend.”

Verbod van ontslag wegens huwelijk, 

zwangerschap of bevalling

Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp 
ingediend dat ten doel heeft een wettelijk 
verbod van ontslag in verband met huwe
lijk, zwangerschap en bevalling in te voe
ren. Daartoe worden een aantal wijzigin
gen in het Burgerlijk Wetboek voorgesteld.

De memorie van toelichting bij het wets
ontwerp is ondertekend door de ministers 
mr. A.A.M. van Agt van Justitie en drs.
J. Boersma van Sociale Zaken.

WERKINGSGEBIED

De voorgestelde verbodsbepalingen heb
ben betrekking de de arbeidsovereenkomst 
zoals die geregeld is in het Burgerlijk 
Wetboek. Het Burgerlijk Wetboek zegt 
daarbij uitdrukkelijk dat deze regeling 
niet van toepassing is op degenen die in 
dienst zijn van de overheid. Hun rechts
positie is afzonderlijk geregeld. Wel is de 
regeling van de arbeidsovereenkomst in het 
Burgerlijk Wetboek — en daarmee ook het 
nu voorgestelde ontslagverbod — onder
meer van toepassing op het onderwijzend 
personeel bij het bijzonder onderwijs.

VERBOD VAN ONTSLAG
BIJ HUWELIJK

Ongewild ontslag in verband met huwelijk 
vinden de Ministers niet aanvaardbaar. 
Voorgesteld wordt daarom een uitdruk
kelijk verbod voor de werkgever om een 
arbeider de dienstbetrekking op te zeggen 
omdat hij of zij in het huwelijk treedt. 
Evenmin kan de werkgever tegenover de 
arbeider bedingen dat de dienstbetrekking 
van rechtswege eindigt bij huwelijk van de 
arbeider. Zo’n beding is nietig.

VERBOD VAN ONTSLAG WEGENS 
ZWANGERSCHAP OF BEVALLING

Een werkneemster die door haar zwanger
schap niet in staat is te werken, mag nu 
al niet ontslagen worden op grond van de 
algemene bepaling dat de werkgever niet 
mag opzeggen gedurende de tijd dat de 
arbeider door ziekte de bedongen arbeid 
niet kan verrichten.

Voor het geval dat de zwangere werk
neemster wel geschikt is om te werken, 
komt er een uitdrukkelijk verbod om haar- 
gedurende de zwangerschap op te zeggen.

Ook mag de werkgever een werkneemster 
niet wegens haar bevalling opzeggen. In 
het huidige recht geniet ze al bescherming 
gedurende de eerste zes weken na de be
valling (ze hoeft dan niet te werken en 
krijgt haar loon doorbetaald). Het wets
ontwerp stelt ook voor de daaropvolgen
de periode van zes weken (van de zesde 
tot en met de twaalfde week na de be
valling) een extra bescherming voor in 
deze zin dat de werkgever de arbeidster 
die haar werk heeft hervat, in die periode 
niet kan opzeggen.
Naast het verbod van opzegging bepaalt 
het wetsontwerp ook hier uitdrukkelijk 
dat een beding op grond waarvan de 
dienstbetrekking van rechtswege eindigt 
in verband met zwangerschap of bevalling, 
nietig is.

Bespiegelingen
Er is in ons land veel onrust ontstaan over 
uitlatingen van Minister drs J.P.A. Gruij- 
ters van Volkshuisvesting.

Het eigen woningbezit is hier heel concreet 
in het geding.

— Zullen kopers van duurdere woningen 
extra worden belast?

— Wil de regering de fiscale aftrekbaar
heid van de hypotheekrente van de eigen 
woning afschaffen?

Hierover zijn zowel mondeling als schrif
telijk vragen gesteld.

Nu heeft de minister geantwoord.

Het zijn ,,bespiegelingen” aldus de be
windsman en er zal nog een studie volgen. 
We hopen, dat de minister niet al te veel 
gaat bespiegelen, maar als goed bestuurder 
niet bij voorbaat voor zijn beurt gaan 
praten.

Hierdoor ontstaat veel en mogelijk on
nodige onrust.

T. Tolman
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Zo denk ik 
er over

De redactie van „de Nederlander”  be
houdt zich het recht voor te lange inge
zonden stukken te bekorten.

RECTIFICATIE
Tot onze spijt zijn, in het nummer van het 
christelijk-historisch weekblad ,,de Neder
lander”  van vrijdag 8 juni j.1. in de rubriek

Zestig jaar strijd 

voor goed water
Samenvatting van een radio-uitzending

In de maatregelen ter bescherming van ons 
leefmilieu neemt de zorg voor een goede 
drinkwatervoorziening in ons land een bij
zonder belangrijke plaats in.

Dezer dagen was het precies zestig jaar ge
leden dat het Rijksinstituut voor de Drink
watervoorziening werd opgericht.

De Directeur van het instituut, ir. P. Sante- 
ma, heeft ter gelegenheid van deze zestigste 
verjaardag OJn. gewezen op de totaal ande
re problemen waarmee, vergeleken met het 
hegin van deze eeuw, de openbare water
voorziening van het ogenblik wordt gecon
fronteerd. Toen betrof het voornamelijk het 
bevorderen van de openbare watervoorzie
ning en moest er als het ware nog propa
ganda worden gemaakt en de vele streek- 
waterleidingbedrijven nog tot stand komen 
— op het ogenblik heeft Nederland een van 
de hoogste aansluitingspercentages ter we
reld, namelijk ruim 99 procent.

De konsekwentie van dit laatste is wel, dat 
het aantal van nu nog meer dan honderd 
waterleidingbedrijven in de toekomst zal 
moeten worden teruggebracht om fiancieel- 
draagkrachtige bedrijven te krijgen die ook 
een onderzoekapparaat kunnen onderhou
den, dat nodig is voor de controle en bege
leiding van alle waterkwaliteitsprocessen.

Het grootste probleem van dit moment is 
volgens directeur Santema wel de kwaliteit 
van het oppervlaktewater (lees; rivierwater) 
dat zó slecht is, dat het de grens van de mo
gelijkheden voor de waterzuivering wel 
heeft bereikt. Om daarnaast de problemen 
enigermate onder controle te houden, moet 
op grote schaal worden overgegaan op wa- 
teropslag en voorraadvorming. In deze gro
te werken, die als spaarbekkens moeten 
dienen waarin het water kwaliteitsverbete
ringen ondergaat, de research die ermee ge
moeid is en de toepassing van nieuwe tech
nieken om dat oppervlaktewater geschikt te 
maken voor consumptie, zijn de toekomst
plannen vervat van het jubilerende R.I.D.

Twee zeer belangrijke projekten voor wa- 
teropslag in dit kader zijn een mogelijk 
spaarbekken in het IJsselmeer en het ge
bruik van het Veluwe-„massief’ voor de in
filtratie van Rijnwater. Aldus ir. Santema. 
De plaatsvervangend directeur van het 
R.I.D., mr. G.W. Putto, gaat desgevraagd 
dieper in op het Veluwe-plan.

De ondergrond van de Veluwe biedt ruim
schoots gelegenheid voor de opslag van wa
ter, dat voorgezuiverd wordt voor drinkwa- 
terkwaliteit. Gedacht wordt aan hoeveelhe
den van zo’n vijfhonderdduizend tot één 
miljoen kubieke meter. De heer Putto ver
telt daarbij dat de aanleg van werken na
tuurlijk zodanig zou moeten zijn dat zo min 
mogelijk schade wordt toegebracht aan An
dere belangen in dit gebied.
De Minister van "Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne stelde met het oog hierop vo
rig jaar een commissie in, waarin natuurbe
houd, landschaps- en landbouwbelangen, 
urbanisatie, recreatie en bosbouw vertegen
woordigd zijn.

Dit Veluweplan kan in de totale waterbe
hoefte een bijzonder belangrijk projekt 
worden, in de eerste plaats vanwege de grote 
produktie-capaciteit en verder, omdat het

C.H.U.-kiesvereniging Ede 
bespreekt samenwerking
christelijke partijen

,,Zo denk ik er over”  (op pagina 7) de op
schriften van de twee ingezonden stukken 
verwisseld.
Het stuk van de heer A. Koldewijn uit Hen
gelo moest als opschrift hebben ,,Schipper 
mag ik overvaren?” . Het opschrift van het 
stuk van de heer W.A. Mateman uit Aal- 
ten diende te luiden ,,Met nieuw elan: 
CHU staat voor grote taak.

Redactie.

een veilige vorm van wateropslag is, die 
door haar ondergrondse ligging bijvoor
beeld tegen radio-actieve neerslag en aller
lei andere verontreinigingen beschermd is, 
aldus mr. Putto.

RESEARCH

In het totale werkpakket van het R.I.D. 
speelt de research een heel grote rol. De 
speurwerk-coördinator bij het instituut, ir.
B.C.J. Zoeteman, wijst hier desgevraagd op 
de steeds groter wordende plaats van het ri
vierwater bij de drinkwaterbereiding.
Het onderzoek van het R.I.D. richt zich bij
voorbeeld op de kwaliteit van de bronnen, 
waaruit het water moet worden bereid, zoals 
bijvoorbeeld van de sterk verontreinigde ri
vier de Rijn.

Vooral in het onderzoek op reuk- en 
smaakstoffen is het Rijksinstituut voor 
Drinkwatervoorziening sterk gespeciali
seerd. Verder is er het onderzoek naar het 
voorkomen van virussen, naar toxische ver
ontreinigingen door zware metalen als 
kwik, cadmium, lood en arsenicum, en naar 
kankerverwekkende stoffen die door olie- 
verwerkende industrieën in het rivierwater 
worden geïntroduceerd. Ook het onderzoek 
naar het gedrag van water tijdens de voor
raadvorming is erg belangrijk, waarbij bij
voorbeeld de algengroei, die juist in de zo
mer wanneer er veel licht en de temperatuur 
hoog is, een vooraanstaande plaats inneemt. 
Daarom is bij het instituut ook een aantal 
lymnologen werkzaam, die onderzoeken 
hoe die problematiek kan worden beheerst 
en welke bedreigingen ze vormen voor de 
drinkwaterkwaliteit.

De ligging van ons land aan het einde van 
twee grote, sterk verontreinigde rivieren is 
een unieke situatie te noemen, waarbij ge
steld mag worden dat de Rijn die tot de gro
te rivieren van de wereld behoort, ook als de 
meest vervuilde moet worden aangemerkt.

Sinds de tijd dat het Rijksinstituut voor 
Drinkwatervoorziening zestig jaar geleden 
werd opgericht —  in welke tijd men maar 
een put had te slaan om het water op te 
pompen dat met eenvoudige middelen kon 
worden gezuiverd — is een totale omwente
ling tot stand gekomen in de ideeënwereld 
van de waterbereiding, aldus besluit ir. Zoe
teman. „Nu is er een bijzonder complexe 
problematiek ontstaan, die eigenlijk ook 
buiten ons vakgebied gaat” .

Bureau Ljohmanstichting 

wegens vakantie gesloten

Het bureau van de Lohmanstichting te 
Den Haag is van vrijdag 15 juni tot en met 
zaterdag 30 juni wegens vakantie geslo
ten. Het eigen telefoonnummer 070- 
246791 geeft in deze periode geen gehoor. 
Het Uniebureau is in deze weken normaal 
bereikbaar en boodschappen voor de 
Lohmanstichting kunnen aan het Unie
bureau, Wassenaarseweg 7 te den Haag, te
lefoon 070-244516, worden doorgegeven.

Nadat tijdens een korte huishoudelijke 
vergadering twee nieuwe bestuursleden 
waren benoemd, de heren Smeenk uit 
Ederveen en De Jong uit Lunteren, hield 
de heer H. Alberts, wethouder van de ge
meente Ede en tevens lid van de Unieraad 
van de CHU (voor de provincie Gelder
land) een inleiding met betrekking tot de 
samenwerking van de drie christelijke par
tijen ARP, KVP en CHU.
In verband met de ontwikkelingen rond de 
kabinetsformatie is de algemene vergade
ring van 19 mei, die door deze drie par
tijen zou worden gehouden uitgesteld tot 
het moment waarop meer duidelijkheid 
bestaat over de opstelling van de drie frac
ties in de 2e Kamer naar aanleiding van 
het optreden van het kabinet- den Uyl. De 
aanvankelijke bedoeling was, dat alle drie 
partijen zich op 19 mei zouden uitspreken 
over de vraag of de leden bereid waren te 
komen tot de vorming van één christelijke 
partij waarvan de leden van ARP, KVP en 
CHU, maar ook anderen die grondslag en 
partij-politiek-programma van de nieuwe 
christen-democratische partij aanvaard
baar achten, lid zouden kunnen worden. 
De inleider stelde als eerste vraag o f de 
CHU met de ARP en de KVP tot een ge
lijk beginsel-uitgangspunt kan komen. 
Voor wat de ARP betreft /.uilen daarover 
nauwelijks meer verschillen van mening 
bestaan.
De standpunt-bepaling tegenover de KVP 
ligt met name op de Veluwe moeilijker, te 
meer gelet op de uitspraken van de heer 
De Zeeuw als voorzitter van de KVP en 
met name door zijn opvattingen over een 
,,open partij” .
Spreker stelde dat voor de CHU en naar 
zijn stellige mening eveneens voor de ARP 
de Bijbel als uitgangspunt en toetssteen 
voor politiek handelen en beslissen ge
handhaafd dient te blijven. In de nota van 
de Contactraad van de drie confessionele 
partijen is gesteld dat het politiek hande
len getoetst dient te worden aan het evan
gelie. Het hoofdbestuur van de CHU heeft 
geadviseerd de beginselomschrijving nader 
te formuleren, maar hoe de uiteindelijke 
omschrijving ook zal zijn, het zal moeten 
zijn een christelijke partij met een duide
lijk uitgangspunt en daarnaast een politiek 
programma dat opkomt voor de mens in 
de samenleving en met name voor diege
nen die door welke oorzaak dan ook in 
de verdrukking gekomen zijn. De vraag 
o f door de moeilijkheden rond de kabi
netsformatie nu alle activiteiten om tot 
een partij te komen, moeten worden stop
gezet, werd door spreker ontkennend 
beantwoord. De gesprekken met de ande
re twee partijen dienen voort te gaan zo
wel aan de top als ook in de gemeenten 
en in de provincies. Wij kunnen ons in 
N’land niet meer de weelde veroorloven 
met drie christelijke partijen die in de 
praktijk in de gemeenten en in de provin
cies in het algemeen zeer goed blijken sa
men te werken, elk afzonderlijk verder te 
gaan.

De kerkelijke verschillen zijn niet over
brugd en zullen zeker niet verdoezeld 
kunnen worden, maar het gaat nu om een 
stuk praktische politiek en als wij die sa
men kunnen bedrijven uitgaande van het 
besef en de erkenning dat het bestuur van 
land en volk in Gods hand is en wij in ons 
dagelijks leven en ook in ons politiek 
handelen mogen proberen ,,van Christus 
te zijn”  en naar zijn wil te handelen, dan 
is er alle reden voor ons gezamenlijk hier
voor in te zetten.
Tussen de linkse drie en een VVD is dui
delijk plaats voor een partij die enerzijds 
zich niet wil overgeven aan extreme socia
listische uitgangspunten, waarbij de per
soonlijke waarden in het gedrang komen 
en anderzijds zich ook niet kan vinden in 
de verheerlijking van de persoonlijke pres
taties en wat dies meer zij zoals dat door 
een heer Wiegel van de VVD is verkon
digd.
Daarom ook zou de CHU zich nu niet 
op de borst moeten kloppen en beweren 
de enig juiste beslissing te hebben geno
men ten aanzien van de kabinetsforma
tie, maar blijven doorgaan met het bevor
deren van de samenwerking, die kan leiden 
tot een samen stichten van één christelijke 
partij, zij het dan dat op dit moment daar
over ook in de andere twee partijen 
moeilijk een beslissing genomen kan wor
den. Dank zij een goede opkomst van de 
leden en de aanwezigheid van bestuurs
ledenvan de ARP en KVP en de gemeente 
Ede, ontstond een zeer geanimeerde dis
cussie.

Velen bepleitten een beter contact van 
besturen en leden van de drie partijen, 
een meer met elkaar spreken over de 
waarde en toepassing van het beginsel en 
het programma; juist ook omdat in de 
praktische politiek in de gemeenteraad 
en in de provinciale staten nauwelijks ver
schil van opvatting over de aan de orde 
komende onderwerpen bestaat, achtten 
velen het mogelijk tot een nauwere samen
werking te komen. Door de aanwezige 
KVP leden werd duidelijk onderstreept 
dat ook zij de Bijbel als uitgangspunt voor 
hun politiek handelen wensen te hand
haven; daarnaast toonde men begrip voor 
het feit dat de Veluwse verhoudingen op 
het punt van de toenadering minder een
voudig zijn dan in andere streken van het 
land. Ook het bestuur van de gemeentelij
ke kiesvereniging heeft met deze situatie 
rekening gehouden.

Van veel belang zal het ook zijn die leden 
en in het algemeen de kiezers duidelijk te 
maken, dat we bereid zijn eenzelfde uit
gangspunt te blijven hanteren om vandaar- 
uil richtlijnen te vinden voor het voeren 
van de praktische politiek. Hoewel niet 
iedereen het over alle punten met de ander 
eens kon zijn, bleek heel duidelijk dat de 
bereidheid om naar elkaar te luisteren en 
met elkaar te zoeken naar de mogelijk
heden om samen verder te werken aan het 
belang van heel ons volk bij allen aanwezig 
was en het was al tegen elf uur toen de 
voorzitter deze zeer geslaagde vergadering 
kon afsluiten.

Aan het begin van de vergadering was nog 
medegedeeld dal binnenkort door de ge
meentelijke kiesvereniging een ledenwerf
actie zal worden gestart in Lunteren, zoals 
dit vorig jaar is gebeurd in Ederveen en 
zoals men zich voorstelt ook in de andere 
dorpen te gaan doen. Zij die zich nu reeds 

■ willen opgaven kunnen dit doen bij de heer
J.J. V. Beek, Soctcndaalseweg 32b, Benne- 
kom, tel. 08389-6063.

Schoenmaker 

blijf bij je leest!
Minister Gruyter had op zijn vingers kun
nen natellen dat hij wel op zijn vingers 
zou worden getikt in verband met de voor
genomen maatregelen om de kopers en be
zitters van woningen af te straffen middels 
fiscale maatregelen.

Hij wil als Minister van Volkshuisvesting 
namelijk een vinger in de pap bij de be- 
lastingpolitiek.
Vanuit de CHU-fractie zijn er daarom een 
paar vraagjes bij hem op tafel gelegd om 
hem eraan te herinneren, dat het verstan
diger is met zijn vingers van andermans 
ministeriële zaken af te blijven, opdat hij 
zijn vingers niet zal branden.
Deze vragen luiden als volgt:
(1) Is het juist (zie het Algemeen Dagblad 
van 5 juni 1973) dat de minister aan de 
pers heeft medegedeeld:
a. dat hij kopers van duurdere woningen 
met hogere inkomens zwaarder wil belas
ten;
b. dat hij werkt aan maatregelen om ö f de 
huurwaarde van duurdere woningen te ver
hogen ö f de aftrek voor de inkomsten-be- 
lasting van rente te verminderen naarmate 
het inkomen hoger is,
o f althans mededelingen van deze strek
king heeft gedaan?
(2) Indien vraag 1 geheel o f ten dele be
vestigend wordt beantwoord, vormen de
ze mededelingen dan het resultaat van de' 
in de regeringsverklaring aangekondigde 
studie over rente-inkomsten en rente-uit- 
gaven?
(3) Moet uit de mededelingen van de mi
nister worden afgeleid, dat het kabinet bij 
nadere beschouwing een onderdeel van de 
fiscale politiek ter behandeling heeft toe
gewezen aan het departement van volks
huisvesting en ruimtelijke ordening?
(4) Was over de in vraag 1 bedoelde me
dedelingen overleg gepleegd met de Staats
secretaris van Financiën, belast met fis
cale aangelegenheden,, en zo ja, hadden 
deze mededelingen zijn instemming?

H. Wisselink
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Voorontwerp van w e t van (oud-}minisf6r Van Veen

Samenwerking hoger beroepsonderwijs 
en universiteiten

In de nabije toekomst zullen scholen van 
hoger beroepsonderwijs (h. b. o.) en uni
versiteiten of hogescholen op onderwijs
kundig gebied met elkaar kunnen gaan 
samenwerken. Dit gebeurt op vrijwillige 
basis. Beide partners sluiten hiertoe een 
overeenkomst van samenwerking. Een uit 
beide partners voortkomend paritair 
samengesteld gemeenschappelijk orgaan 
krijgt dan deels adviserende, deels bindende 
bevoegdheden. Een dergelijke h.b.o.-school 
wordt uit de ,JMammoetwet” gelicht en 
binnen het kader van het „hoger onderwijs” 
gebracht. Ze heet dan ook ,instelling van 
hoger onderwijs”.

Dit wordt voorgesteld in het voorontwerp 
van wet „Ontwikkeling hoger onderwijs”, 
dat mr. C. van Veen, enkele dagen voor zijn 
aftreden als minister van onderwijs en 
wetenschappen, aan allerlei instanties ter 
advies heeft toegezonden. Het voorontwerp 
sluit aan bij de vorig jaar gepubliceerde 
ministeriele nota’s „Op weg naar hoger 
onderwijs nieuwe stijl”.

De cursusduur van deze nieuwe instellingen 
van hoger onderwijs bedraagt minimaal vier 
jaar. Deze cursusduur is als regel verdeeld 
in twee fasen; een propedeutische fase van 
tenminste een jaar en een 
haccalaureaatsfase van ten hoogste drie 
jaar. Voor deze instellingen wordt ook een 
regeling van de maximale inschrijvingsduur 
van de studenten voorgesteld, die telkens 
een jaar langer is dan de cursusduur van elk 
van beide fasen. Een analoog systeem is al 
voorgesteld voor het universitair onderwijs. 
Alle abituriënten van h.a.v.o. of v.w.o. 
(gumnasium en atheneum) met de voor de 
desbetreffende instelling van hoger 
onderwijs vereiste twee verplichte 
eindexamenvakken krijgen het recht op 
toelating tot een instelling van hoger 
onderwijs. Tot dusver zijn deze abituriënten 
slechts „toelaatbaar” tot de h.b.o.-scholen; 
zij kunnen die om allerlei redenen, bij
voorbeeld gebrek aan ruimte - -door de 
h.b.o.-scholen geweigerd worden. 
Afgestudeerden van deze instellingen van 
hoger omderwijs wordt het recht toegekend 
de titel „baccalaureus” te voeren. Deze titel,

afgekort tot „bc”, vóór de naam geplaatst. 
Uitzonderingen zijn de afgestudeerden van 
de h.t.s. en h.l.s.: zij heten „ingenieurs”, 
afgekort tot „ing”. voor de naam.

HORIZONTALE DOORSTROMING.

Doel van deze voorstellen is in de eerste 
plaats de mogelijkheid tot wederzijdse 
vroegtijdige doorstroming van studenten 
tussen het wetenschappelijk onderwijs (w.o.) 
en het h.b.o. te vergemakkelijken, resp. 
mogelijk te maken. Als een w.o.-student in 
of meteen na de propedeutische fase naar 
een verwante studie aan een instelling van 
hoger onderwijs overstapt, zal hij vrijstel
lingen krijgen voor die onderdelen die hij 
reeds, op voldoende wijze beëindigd heeft. 
Studenten aan een instelling van hoger 
onderwijs zullen bij gebleken aanleg naar 
een verwante studierichting aan een instel
ling van w.o. kunnen overstappen; deze 
overstap vindt onmiddelijk na het 
propedeutisch examen plaats.
Tot dusver zijn er geen officiële regels t.a.v. 
eventuele vrijstellingen die een w.o.- 
student * kan krijgen, als hij naar een ver
wante studie het h.b.o. omzwaait. Tot 
dusver is het verder voor een h.b.o.-student 
wettelijk onmogelijk om al vroeg in zijn 
studie naar een verwante studierichting 
binnen het w.o. om te zwaaien, indien hij 
h.a.v.o. gedaan heeft. Hij moet eerst zijn 
hele h.b.o.-studie afronden en daarop aan 
het begin van de verwante studierichting in 
het w.o. beginnen (de zogeheten „vertikale 
doorstroming”). Dit laatste geldt overigens 
niet eens voor alle h.b.o.’ers: voor nogal wat 
van de h.b.o.-sectoren is de „vertikale door
stroming” niet geregeld.
Is de „horizontale doorstroming” voor 
'h.b.o.-studenten slechts onmiddellijk na het 
propedeutische examen mogelijk? In 
principe, ja. W.o. en h.b.o. hebben hun 
eigen aard en functie en dus uiteenlopende 
onderwijs- en examenprogramma’s. Het ligt 
daarmee voor de hand de doorstroming zo 
vroeg mogelijk te doen plaats vinden. Maar 
bij uitzondering, zo wordt voorgesteld, 
kunnen pas afgestudeerde baccalaurei', van 
wie de aanleg voor een verwante 
studierichting in het w.o. pas later is 
gebleken, tot een verkorte (maximaal twee

jarige) studie voor het doctorale examen in 
een verwante studierichting toegelaten 
worden.

BREDERE DOELSTELLINGEN.

Breder gezien is het van déze voorstellen het 
scheppen van een kader, waarbinnen de 
ontwikkeling van onderwijskundige 
samenwerking tussen w.o. en h.b.o. tot 
stand kan komen. Deze samenwerking 
omvat ondermeer een onderlinge taakver
deling tussen w.o. en h.b.o., opdat de eigen 
aard en functie van w.o. en h.b.o. (of beter: 
van de studierichtingen aan instellingen van 
w.o. en verwante studies aan instellingen 
van hoger onderwijs) optimaal tot hun recht 
komen. De ministers wensen met andere 
worden onderwijskundige coördinatie 
(samenwerking) en geen integratie 
(samensmelting).
De ontwikkeling van onderwijskundige 
samenwerking tussen w.o. en h.b.o. betreft 
in principe alle sectoren van w.o. en h.b.o. 
Hierbij moet wel aangetekend worden dat 
de opleidingen voor onderwijzend personeel 
(leraren, onderwijzers) bij de voorstellen van 
het voorontwerp van het „Ontwikkeling 
hoger onderwijs” voorlopig nog niet 
geregeld worden. De ministers willen eerst 
de adviezen over deze sector afwachten. 
Maar het is wel de bedoeling deze sector in 
het hierop volgend wetsontwerp te betrek
ken.
Op langere termijn gezien is het doel van de 
ontwikkeling van het ,4ioger onderwijs 
nieuwe stijl” de vorming van een kader op 
uitvalsbasis voor een zeer gedifferentieerd 
tertiair onderwijs voor achttienjarigen en 
ouderen. Als de deelnemingsgraad van de 
jongeren tussen de 18 en 14 jaar aan het 
tertiair onderwijs van ongeveer 14 procent 
nu naar een 20 a 30 procent in de nabije 
toekomst stijgt, dan moet ook rekening 
gehouden worden met een grotere 
heterogeniteit in wensen, capaciteiten en 
motivatie van de toekomstige studenten. 
Deze heterogeniteit zal tot een grote mate 
van differentiatie binnen het tertiair onder
wijs moeten leiden. Een differentiatie in 
aard, richting en structurering in de tijd.

H.L.

Wij leven niet om te sterven, 
maar sterven om te leven.

Onze lieve man, vader en grootvader

MAARTEN DE SNAIJER

mocht het nieuwe leven 
bruiloft des Lams.

binnengaan, geroepen .tot de

Hij werd 70 jaar.

Vlaardingen; M. de Snaijer-de Boer
L. de Snaijer
S. M. H. de Snaijer-van der Valk 
Mark en Ad

Heemstede: J. Kwakkeistein-de Snaijer 
M. Kwakkelstein 
Mich en Marthin

Duiven: O. H. M. de Boer-de Snaijer 
L. de Boer
Bart, Marjet en Wilma

Vlaardingen: D. M. de Snaijer 
en verloofde

Vlaardingen, 29 mei 1973 
Dillenburgsingel 46.

De begrafenis heeft op 2 juni plaats gevonden.
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U nievoorzitter mr, O . W. A. van Verschuer:

Vriendschappelijk en eerlijk beraadslagen 
op algemene vergadering
„De christen-democratische partijen staan 
voor een zeer belangrijke beslissing. Het 
verder gestalte geven aan de christen
democratische partij is een zaak, die 
voor velen te langzaam gaat, terwijl er 
ook zijn, die het er moeilijk mee heb
ben. Laten wij daar op zaterdag 23 juni 
aanstaande, op de algemene vergadering 
1973 van de CHU, begrip voor hebben 
en vriendschappelijk en eerlijk beraad
slagen” . Aldus heeft de voorzitter van 
de CHU, mr. O. W.A. van Verschuer, 
geschreven in een brief, welke namens 
het Uniebestuur aan de vooravond van 
de algemene vergadering verzonden is 
aan alle christelijk-historische kiesver
enigingen, aan de besturen van de chris
telijk-historische kamerkringen en aan 
de leden van de Unieraad.

Bij de brief was gevoegd de ontwerp
resolutie over de christen-democratische 
samenwerking, die op de zaterdag aan
staande te Apeldoorn te houden algemene 
vergadering aan de orde gesteld wordt. 
,,De Unieraad” , aldus de Unievoorzitter, 
heeft besloten de algemene vergadering 
aan te bevelen deze resolutie te aan
vaarden” . De resolutie is voorbereid door 
een stuurgroep, die was ingesteld door 
de besturen van KVP, ARP en CHU. 
Voor een belangrijk deel is, wat betreft 
de overwegingen, aansluiting gezocht bij 
de nota ,,Op weg naar een verantwoor
delijke maatschappij”  van de contactraad 
van de drie christen-democratische par
tijen. Voor wat de CHU betreft moet 
bij het beoordelen van de resolutie ook 
de notitie van het Uniebestuur betrokken 
worden.

Unievoorzitter Van Verschuer

De preambule van de ontwerp-reso- 
lutie luidt; ,,De algemene vergadering 
van de CHU spreekt uit, dat de in 
de nota ,,Op weg naar een verant-, 
woordelijke maatschappij”  geschet
ste hoofdlijnen voor een politieke 
strategie voor de zeventiger jaren 
in overwegende mate voldoen aan 
de eisen, die gesteld kunnen wor
den aan een strategie en een beleid 
van een partij, die bij voortduring 
op de uitdaging van het evangelie 
wil antwoorden; dat deze partij moet 
streven naar een maatschappij, waar-

Mr. C. A. Bos nam afscheid van 
Europees parlem ent

Mr. C. A. Bos, die niet meer is terug
gekeerd in de christelijk-historische 
Tweede-Kamerfractie, heeft ook afscheid 
genomen van het Europese parlement. 
In dit parlement heeft hij vele jaren 
als Nederlands afgevaardigde, behorende 
tot de christen-democratische fractie, de 
Europese belangen gediend.
Aan het begin van de maand juni woonde 
mr. Bos voor het laatst een vergadering 
van het Europese parlement bij. Hij be
sloot zijn lidmaatschap met een pleidooi 
voor een royale houding jegens de niet 
tot de Europese gemeenschap behorende 
landen van de Europese vrijhandelszöne, 
en in het bijzonder Finland.

Als grootste handelsmogendheid ter wereld 
heeft de Gemeenschap een speciale verant
woordelijkheid, ,,vooral voor de landen 
die door politieke omstandigheden ge
dwongen zijn buiten de gemeenschap te 
blijven” .

Van het belangrijkste Finse exportprodukt, 
hout en papier, gaatbijna driekwart naarde 
EG-landen (74 procent). Finland neemt er 
al genoegen mee indien het zijn huidige 
marktaandeel van slechts 6 procent kan 
handhaven, maar hout behoort, evenals 
sommige metalen, tot de zogenaamde ge
voelige produkten. Voor deze produkten 
zullen de rechten, krachtens de akkoorden 
die de Gemeenschap met de niet-toetre- 
dende landen heeft gesloten, worden afge
broken in een periode van zeven tot elf 
jaar, in plaats van vijf jaar zoals ten 
aanzien van andere produkten is overeen
gekomen. Stijgt de invoer van gevoelige 
produkten boven een bepaald plafond, dan

Mr. C. A. Bos

wordt het normale gemeenschappelijke 
buitentarief weer toegepast.

,,De Verenigde staten en Canada”  kunnen 
gevaarlijker concurrenten zijn dan 
Finland, aldus mr. Bos. De overeenkom
sten met de niet-toetredende landen zijn 
niet slechts ,,wat zuinig”  uitgevallen, zij 
zijn ook ,,een gok”  omdat de gevolgen 
moeilijk zijn te overzien. Juist daarom is 
de ontwikkelingsclausule die in deze ver
dragen is opgenomen, en die wijzigingen 
op grond van ervaringen mogelijk maakt, 
van bijzonder belang.

H. L.

in de bijbelse gerechtigheid meer 
gestalte krijgt, de mens zijn vrij
heid en rentmeesterschap beter kan 
beleven en waarin het welzijn van 
allen wordt gediend” .

,,Deze preambule” , aldus Unievoorzitter 
mr. Van Verschuer in zijn brief, ,,is het 
uitgangspunt van de partij die ons voor 
ogen staat, ,,een partij die bij voort
during op de uitdaging van het evangelie 
wil antwoorden” , aangegeven” .

BEROEP

In de ontwerp-resolutie wordt, in punt 
3, gewezen op de reeds tussen ARP, CHU 
en KVP gegroeide overeenstemming en 
samenwerking vooral op provinciaal en 
gemeentelijk niveau. Mr. Van Verschuer 
wees er in zijn brief op, dat in dit on
derdeel aan de algemene vergadering ge
vraagd wordt een beroep te doen op ge
meentelijke- en provinciale partijorganen 
om zoveel als gelet op de plaatselijke en 
regionale omstandigheden mogelijk is, met 
één programma uit te komen bij de vol
gende verkiezingen voor provinciale sta
ten en gemeenteraden in 1974.

TWEELEDIG

Volgens Unievoorzitter mr. Van Verschuer 
is het belangrijkste gedeelte van de ont
werp-resolutie wat betreft de concrete 
besluitvorming punt 4. Daarin wordt aan 
de algemene vergadering gevraagd te be
sluiten, samen met ARP en KVP, tot 
de oprichting van het christen-democra- 
tisch appèl.
,,Het christen-democratisch appèl” , aldus 
de Unievoorzitter, ,,heeft een tweeledig 
karakter. Het is voor de leden van de 
KVP, ARP en CHU een federatief orgaan, 
waar zij via hun partijen tot toetreden. 
Maar het doet ook, de naam zegt het al, 
een dringend appèl op al diegenen in Ne
derland, die de christen-democratische 
samenwerking willen versterken, recht
streeks toe te treden” .

TAKEN

In de ontwerp-resolutie wordt het volgende 
voorgesteld; ,,Het christen-democratisch 
appèl staat onder leiding van een bestuurs
orgaan, dat leiding geeft aan de politieke 
activiteiten van de drie partijen, dan wel 
deze activiteiten coördineert, dat een per
manente commissie instelt die zich voort
durend bezint op de relatie tussen levens
overtuiging en politiek handelen, de hoofd
lijnen van de nota van de contactraad 
uitwerkt, en de uitvoering van het pro
gramma volgt en het waar nodig bijstelt, 
en dat de nieuwe organisatievorm voor
bereidt” .
,,Het christen-democratisch appèl krijgt 
in dit onderdeel van de ontwerp-resolutie 
een aantal taken toebedeeld, die voorna
melijk liggen in het voorbereiden van de 
nieuwe en de definitieve organisatievorm 
en het concretiseren van een programma” , 
aldus Unievoorzitter Van Verschuer in 
zijn brief. ,,Aangezien de organen van 
de drie partijen vóór de definitieve be
sluitvorming gewoon blijven functioneren, 
zal het leiding geven aan c.q. coördi
neren van de politieke activiteiten in be
langrijke mate afhangen van de mate van 
delegatie” .

STEEDS VERDER

In de laatste alinea van de ontwerp
resolutie wordt op de fractie van de 
KVP, ARP en CHU in de Tweede Kamer 
en in de Eerste Kamer een beroep gedaan 
bij hun politieke opstelling rekening te 
houden met de wens van de drie partijen 
steeds verder te gaan samenwerken.
,,De intentie van dit beroep is, met er
kenning en handhaving van de volstrekt 
eigen verantwoordelijkheid van de

Aanstaande zaterdag:

Jaantergadering CHU

De jaarvergadering-1973 van de CHU 
wordt gehouden op zaterdag 23 juni 
aanstaande in de stadsschouwburg 
,,Orpheus”  te Apeldoorn. Het Unie
bestuur verwacht, dat zoveel moge
lijk Unieleden aanwezig zullen zijn, 
mede met het oog op de te nemen 
beslissing over de christendemocra
tische samenwerking. Hetaanvangs- 
tijdstip van de jaarvergadering is 
10 uur des morgens. De agenda 
luidt;

l.Opening door de Unie-voorzitter 
mr. O. W. A. Baron van Ver
schuer.

2. Notulen van de algemene verga
dering van 29 april 1972 te 
Utrecht.

3. Jaarverslag over 1972 van de 
CHU en haar organisaties.

4. Financieel verslag 1972 en de 
begroting over 1973.

5. Voorstellen kiesverenigingen.

6. Voorstel van de Unieraad tot 
wijziging van het program van 
de CHU.

7. Verkiezing leden Unieraad.

8. Rede van de voorzitter van de 
christelijk-historische fractie in 
de Tweede Kamer, drs. A. D. W. 
Tilanus.

9. Voorstellen van de zijde van het 
Bestuur aangaande christen
democratische samenwerking.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

De stukken, welke behoren bij de 
agenda, werden opgenomen in het 
leden-contactblad ,,deNederlander”  
van vrijdag 20 april. Degenen, die 
van plan zijn de jaarvergadering bij 
te wonen, wordt aangeraden, dat 
nummer van ,,de Nederlander”  mee 
te nemen. Er verschijnt namelijk 
geen apart programma-boekje.

H. L.

fracties - die het ook noodzakelijk maakt 
zolang er niet één fractie is indien dat 
gewenst is een geheel eigen opstelling 
te kiezen - toch elkaar zoveel mogelijk 
vast te houden. De KVP, ARP en CHU 
bereiden zeker ook door hun politiek 
handelen in de volksvertegenwoordiging 
de christen-democratische weg voor” , al
dus mr. Van Verschuer.
De Unievoorzitter besloot zijn brief met 
de oproep zaterdag aanstaande te Apel
doorn vriendelijk en eerlijk te beraad
slagen.

H. L.

VAN DÉR om 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652
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PARLEMENTARIA
Drs. Van der M ei:

Colportagewet een goede zaak
„In het kader van toenemende aandacht 
voor de consumenten is het bijzonder ver
heugend dat wij thans het wetsontwerp met 
betrekking tpt de colportage kunnen be
handelen. Uit veelvuldig ontvangen klach
ten is gebleken, dat kopers op niet aan
vaardbare wijze onder druk worden gezet. 
Een druk waartegen de huidige wetgeving 
de consument onvoldoende beschermt.”

Dit zei drs. D. F. van der Mei in de Twee
de Kamer. Hij behandelde namens de frak- 
ties van KVP, ARP en CHU de colportage
wet.

Dit wetsontwerp brengt een verplichte 
registratie van colporteurs; en voorts een 
afkoelingsperiode, dat wil zeggen de moge
lijkheid voor de koper om een korte 
periode na het sluiten van een door middel 
van colportage gesloten overeenkomst, die 
overeenkomst te ontbinden.

WERKINGSSFEER

Spreker vroeg aandacht voorde werkings
sfeer van dit wetsontwerp.

De afbetalingscolporteur moet zich laten 
inschrijven voor het werkgebied dat vast
ligt in de wet op het Afbetalingsstelsel. 
Voor de contant-colporteur moet het werk
gebied nog nader bij algemene maatregel 
van bestuur worden aangegeven.

Van der Mei beklemtoonde dat de Colpor
tagewet niet in werking moet treden voor 
de AMVB, die de werkingssfeer van de 
contant-colporteur regelt, tot stand is ge
komen. Hij vroeg hierover een duidelijke 
toezegging van de regering. Mocht het 
antwoord onbevredigend zijn, dan over
woog hij hierover een motie in te dienen.

Van groot belang achtte Van der Mei 
voorts de nadere omschrijving van wat 
onder ,,onbehoorlijk gedrag van een co l
porteur”  verstaan moet worden. Hier
over zal nader overleg worden gevoerd 
met het georganiseerd bedrijfsleven en 
de consumentenorganisaties. Hij vroeg 
de staatssecretaris dit overleg snel na 
de totstandkoming van deze wette starten.

AFKOELINGSPERIODE

De heer Van der Mei was verheugd dat 
in het wetsontwerp bij nota van wijziging 
de afkoelingsperiode was gebracht van 
zes op acht dagen. Hij herinnerde er aan 
dat hij in 1964 als eerste in de Kamer de

colportage en een mogelijke afkoelings
periode ter sprake had gebracht. Des
tijds had men van regeringszijde hier 
nogal bedenkingen tegen. Thans is deze 
afkoelingsperiode toch in het wetsontwerp 
gebracht. Spreker achtte dit van belang 
met name voor de sociaal zwakkeren in 
de samenleving, die vaak het slachtoffer 
van colportage worden.

Spreker wees voorts op het belang v<ui 
goede voorlichting aan de consument over 
de colportagepraktijken. Hij moet zijn 
rechten kennen.

Verder wees hij er op dat de bijstand 
aan consumenten die door onbehoorlijke 
colportagemethoden worden getroffen niet 
expliciet geregeld is. Hij vroeg nadere 
mededelingen naar het dooT de regering 
hierover gevoerde overleg met het Con
sumenten Contact Orgaan.

Van der Mei vroeg tenslotte aandacht 
voor klachten van de Blindenbond.
Deze bond wenste de zogenaamde senti- 
mentsverkoop door colporteurs via de 
telefoon onder de werking van de Colpor
tagewet te brengen.

Spreker onderstreepte dat het wetsontwerp 
nog niet perfect is maar ■ was blij dat de 
Colportagewet thans door de Kamer be
handeld kon worden.

H. van Spanning

»QgioooooecoooeooeoQ>gooooooooooceoooooocoeooeoococeooooo«a«oeoeooocooeooooooooooooooooooeooooeoceeooeocooccoooo{>5<oooo

Ziekenhuizen kijken in Zweden
door drs. G. van Leijenhorst, lid van de Tweede Kam er

Eigenlijk geeft het opschrift, ,Ziekenhuizen 
kijken in Zweden”  een wat vertekend 
beeld van het werkbezoek, dat een aantal 
leden van de vaste Tweede-Kamercom- 
missie van Volksgezondheid in de week 
van 3 tot 9 juni aan Zweden bracht. We 
hebben natuurlijk veel meer gezien en 
geleerd dan uit dit opschrift moge blijken, 
ondanks (of dank zij) het feit, dat er 
gemiddeld elke dag toch wel een zieken
huis werd aangedaan.
Het doel van het werkbezoek was kennis 
nemen van de gezondheidszorg in Zweden 
en wel in de breedste zin des woords: 
zowel wat betreft de organisatie, de plan
ning van het ziekenhuiswezen als de extra
murale zorg, de financiering, de artsen
opleiding enz. Vooral nu ook in ons land 
het onbehagen groeit over ons stelsel 
(en de kosten) van de gezondheidszorg, is 
een bestudering van de wijze waarop men 
het in het buitenland aanpakt, van groot 
belang.
In dit verslag kan ik slechts een globale 
indruk geven, waarbij bovendien selectief 
te werk wordt gegaan. Voor een serie 
goede overzichtsartikelen moge ik ver
wijzen naar dr. J. M. L. Phaff; ,,Zweden, 
Spiegel voor onze gezondheidszorg?”  in 
Medisch Contact (1973) 28. resp. blz. 291, 
333 en 358 e.v., waarvan ik in dit artikel 
ook dankbaar gebruik heb gemaakt.

DE ZIEKENHUIZEN

Wat direct opvalt is de strakke planning 
en de daarop afgestemde organisatie van 
het ziekenhuiswezen. Zweden telt ruim 
8 miljoen inwoners. Men heeft het land 
verdeeld in 7 regio’s van ruim 1 miljoen 
inwoners. Iedere regio heeft een regionaal 
ziekenhuis met 1500 bedden. Aan een 
regionaal ziekenhuis is een universiteit 
verbonden. Om dit ziekenhuis heen bestaan 
weer centrale ziekenhuizen, die bestemd 
zijn voor een gebied van ongeveer 250.000 
inwoners, aantal bedden ±600-900. Hier
omheen liggen weer districtsziekenhuizen 
goed voor 90.000 inwoners met minimaal 
300 bedden. Tenslotte zijn er dan nog 
de gezondheidscentra voor 15.000 inwo
ners (zie cirkelfiguur). Aan deze laatste 
wil men grote aandacht schenken, niet 
alleen om tot een grotere integratie te 
komen van ziekenhuizen en extra-murale 
zorg, maar ook om de gezondheidszorg 
betaalbaar te houden.
De organisatie is sterk gedecentraliseerd. 
De staat zorgt voor de wetgeving, de 
planning en de inspectie. De verantwoor
delijkheid voor de uitvoering van de totale 
gezondheidszorg berust bij de provincies, 
waarvan er 23 zijn. De gemeenten dragen 
zorg voor het individuele welzijn binnen 
hun gebied. De besturen worden gevormd 
uit afgevaardigden van overheidslichamen; 
de politieke partijen hebben daardoor een 
stevige vinger in de pap. Wij hebben zowel 
het universiteitsziekenhuis in Uppsala als

in Stockholm bezocht en onder meer het 
pronkjuweel van Zweden, het. Danderyd- 
ziekenhuis, eveneens in Stockholm. Ook 
binnen de ziekenhuizen valt de perfecte 
organisatie op. Dat betekent intussen niet, 
dat de kosten meevallen. De investerings
kosten per bed van het Danderyd-zieken- 
huis bedragen c.a. f250.000. De verpleeg- 
kosten (all in) komen op bijna f400,- per 
dag.
De geneesheer-directeur wordt steeds 
meer verdrongen door de (administratieve) 
manager, die aan het besturen van een 
ziekenhuis even hoge eisen stelt als aan 
dat van een modern bedrijf. Het 
Karolinska-universiteitsziekenhuis in 
Stockholm heeft 9000 werknemers in 
dienst, waaronder een groot aantal ver
schillende categorieën. Een goede orga
nisatie onder een krachtige leiding is 
dan ook wel noodzakelijk.

DEARTSEN

Zweden telt ongeveer 14.000 artsen, dat 
betekent ongeveer dezelfde dichtheid als 
bij ons. Hiervan zijn er maar 1300 par

ticulier, de anderen zijn in dienst van 
de overheid, als districtsarts (1100) of 
als ziekenhuisarts. De districtsarts is 
in dienst van de provincie en is vooral 
belast met de preventieve zorg (consul
tatiebureaus, schoolartsendienst, bejaar
denzorg etc.).
De artsen hebben een 40-urige werkweek 
(gemiddelde arbeidstijd is 35,5 uur); na 
diensttijd wordt in het algemeen nog een 
aantal uren besteed aan privé-werk (o.a. 
keuringen). Uit de gesprekken kreeg ik 
de indruk dat zowel oudere als jongere' 
artsen redelijk tevreden zijn met deze 
regeling. Veel wordt natuurlijk vergoed 
door het salaris. De salarissen van de 
artsen liggen hoger dan die van de andere 
academici. Een medisch hoogleraar ver
dient omgerekend f105.000 (evenveel als 
een minister), een niet-medisch hoog
leraar f60.000, een arts f75.000, een 
fabrieksarbeider f12.000 (alle bedragen 
gelden voor 1970).
Aan de opleiding tot arts worden hoge 
eisen gesteld. Na het artsexamen (na 
7 jaar) volgt voor iedereen een specia
lisatie, of tot huisarts (3 jaar) of tot

Drs. G. J. van Leyenhorst

medisch specialist (4 a 5 jaar). Iedere 
jongere, die de secundaire school heeft 
doorlopen wil graag dokter worden. Helaas 
kan er maar één van de drie worden aan
genomen. Bij de numerus fixus worden 
de kandidaten met de beste cijfers eruit 
gekozen. Wil men alle ambitieuze plannen 
in 1980 verwezenlijkt hebben, dan moeten 
er ongeveer 20.000 artsen komen. Men 
klaagt er evenwel over, dat de voor
opleiding tegenwoordig tekort schiet. De 
Zweedse middenschool heeft in elk geval 
dit effect, dat de adspirant-studenten te 
weinig weten, zodra ze de artsenstudie 
willen beginnen.

DE PATIËNT

De patiënt in Zweden valt - behalve 
vanwege zijn gebrek - niet te benijden 
door de lange wachttijden, die in de 
praktijk veelal gelden. Dr. Phaff spreekt 
van 14 dagen voor de huisarts en zelfs 
van een jaar voor de neus-, keel- en 
oorarts. Wij hadden de indruk, dat de 
wachttijden stellig niet korter zijn ge
worden. Het is moeilijk het systeem binnen 
te dringen; als men echter eenmaal ,,bin
nen”  is, is de weg,tot de modernste mid
delen geëffend.
Een ander nadeel, dat de patiënt onder
vindt is het feit, dat hij telkens met andere 
artsen te maken krijgt. Naar de huisarts 
gaat hij zelden. Hiervan zijn er maar 
weinigen en zij zijn voorts nogal duur. 
Hij meldt zich dan ook volgens het normale 
patroon bij het naastliggende ziekenhuis 
en wordt dan door een arts behandeld, 
die op dat moment toevallig dienst heeft. 
De relatie arts-patiënt, waaraan wij in 
Nederland in principe grote waarde hech
ten, schiet in Zweden beslist tekort. Dit 
wordt ■ dan ook vrij algemeen erkend. 
Oudere artsen, die wij spraken, beschouw
den dit punt duidelijk als een nadeel van 
het nieuwe systeem. Anderen beweerden, 
dat dit niet aan het systeem lag, maar dat 
het binnen het systeem was op te lossen.

DE FINANCIËN

In Zweden bestaat een algemene volks
verzekering. De ziektekosten worden be
taald uit de provinciale belastingen (de 
provincies dragen de verantwoordelijk
heid voor de totale gezondheidszorg), uit 
de premies van werkgevers en werkne
mers en uit de landelijke belastingen. 
Wat in Nederland grote tegenstand ont
moet, het eigen risico, is in Zweden heel 
gewoon. Voor elk consult betaalt men
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12 Kronen (vorig jaar nog 7 kronen) - 
resp. ca. f8 , - -  en f4,50. Dit bedrag wordt 
betaald aan het ziekenfonds, niet aan de 
arts (die immers salaris ontvangt).

POLITIEK

Zweden heeft sinds kort een parlement, 
dat uit één Kamer bestaat, (vóór 1971 
evenals bij ons twee kamers). Het parle
ment bestaat uit 350 leden als volgt 
verdeeld: 163 sociaal-democraten, 71
leden van de centrumpartij, 58 liberalen, 
41 conservatieven en 17 communisten. 
Er is ook een kleine christelijke partij, 
maar deze is niet in de kamer vertegen
woordigd, omdat zij slechts 1 a 2 procent 
van de stemmen behaalde. De kiesdrem
pel is 4 procent.
De sociaal-democraten hebben sinds 1932 
het regeringskasteel bestuurd. In septem
ber a.s. zijn er nieuwe verkiezingen. 
Volgens de prognoses is de kans groter 
dan ooit dat de centrumpartij, de liberalen 
en de conservatieven straks samen de 
meerderheid zullen behalen, waardoor er 
na ruim 40 jaar een eind komt aan het 
socialistisch bewind.
Bij het bezoek aan het parlement vroegen 
wij aan de drie oppositiepartijen welke 
politieke issues zij hebben om mee op 
verkiezingstoernee te gaan. Genoemd 
werden: de hoge belastingen (nog hoger 
dan bij ons), de stijgende werkloosheid 
en het buitenlands beleid van premier 
Olaf Palme. Ik kreeg niet de indruk, 
dat er fel gepolariseerd zal worden. Men 
gaf openlijk toe, dat men nu eenmaal niet 
vandaag of morgen met een geheel nieuw 
beleid kan komen.
In het prachtige parlementsgebouw - opge
trokken uit glanzend metaal - werden wij 
allerhartelijkst ontvangen. Men wordt als 
overal elders in Zweden getroffen door de 
durf in het toepassen van nieuwe archi
tectonische vormen en door het spelen 
met kleuren. Op donderdag 7 juni was het 
reces al begonnen. De meeste parlements
leden waren (letterlijk) al gevlogen over 
afstanden als van hier tot ver in Spanje. 
Een toegewijde rest van 10 man (onder 
wie enkele dames) trakteerden ons op 
rendiervlees. Een Laplander had de reis 
naar de Poolcirkel nog even uitgesteld. 
Het prachtige weer, dat overal de seringen 
in tooi zette, bracht een verzoenende 
stemming teweeg tussen regeringspartijen 
en de oppositie. Eerst van de korte zomer 
genieten, daarna op verkiezingstoernee! 
Dan zal men weer geconfronteerd worden

met het economisch reces, dat zich sinds 
1971 heeft ingezet, met de stijgende werk
loosheid, met het immigrantenprobleem 
(Joegoslaven en Finnen), met de infiatie, 
de hoge belastingen enz.

ALCOHOL EN DRUGS

Op onze toernee bleek dat het alcoholisme 
en de drugverslaving in Zweden nog grote 
zorgen baren. Mede om het alcoholisme 
tegen te gaan is er een biersoort met een 
laag alcoholgehalte op de markt gebracht. 
Het resultaat is helaas, dat ouderen gewoon 
het sterkere bier blijven drinken, maar 
dat jongeren, die het tot nog toe bij fr is 
dranken hielden het minder sterke bier 
zijn gaan drinken en vaak in zulke hoeveel
heden, dat de verandering stellig niet 
positief kan worden gewaardeerd. Ondanks 
de zeer hoge prijzen van alcoholische 
dranken blijft het alcoholisme één van 
Zwedens grootste volksvijanden.
Het drugprobleem biedt eveneens grote 
zorgen. In Stockholm zou bij het voort
gezet onderwijs ongeveer nog de helft 
van de leerlingen tenminste eenmaal het 
consumeren van drugs hebben geprobeerd. 
Vooral de cannabisprodukten vinden de 
laatste tijd meer aftrek. Uit gesprekken 
bleek ons, dat men er in het algemeen 
■weinig voor voelt om een scherpe scheiding 
aan te brengen tussen soft en hard drugs. 
De ,,pioniers”  in Nederland die softdrugs 
willen legaliseren zullen in Zweden weinig 
onthaal vinden. Personen, die een kleine 
hoeveelheid drugs voor eigen gebruik bij 
zich hebben, worden volgens de wet straf
baar gesteld, maar in het algemeen niet 
vervolgd. Hier blijken letter en geest van 
de wet in het aangezicht van de realiteit 
met elkaar op gespannen voet te staan.

CONCLUSIES?

Kan men nu bepaalde conclusies trekken 
als men de gezondheidszorg in Zweden 
vergelijkt met die in Nederland? Ik geloof, 
dat we in dit opzicht voorzichtig te werk 
moeten gaan. Ieder land heeft zijn eigen 
historie en zijn eigen verworvenheden, 
die de ontwikkelingen op elk gebied mede 
bepalen. In ons land heeft het particulier 
initiatief op het gebied van de gezond
heidszorg zich veel sterker ontwikkeld 
dan in Zweden. Particuliere ziekenhuizen 
kent men daar nauwelijks; extra-murale 
activiteiten - denk o.a. aan het werk van 
de kruisverenigingen - ontstaan vanuit de 
kerken, of yanuit kerkelijke verenigingen.

waren in ons land reeds volop aanwezig, 
toen deze nog nauwelijks als overheids
taak werden gezien. Wat dit betreft kan 
men zeker niet stellen, dat Nederland 
achterop ligt bij Zweden. Integendeel. 
Wat, in Zweden opvalt is het gevoel voor 
organisatie. Onwillekeurig rijst reeds bij 
zo ’n oppervlakkige kennismaking toch 
wel de vraag, of men aan een perfecte 
organisatie niet een te exclusieve waarde 
toekent. Is de zaak helemaal in orde 
als de organisatie klopt? Komt de aan
dacht voor de individuele mens dan wel 
voldoende tot zijn recht? We ontveinzen 
ons niet, dat dit gevaar overal aanwezig 
is, ook in ons land, waar het aan capa
citeit, personeel en tijd ontbreekt. 
In De Tijd van 2 juni j.1. (overgenomen 
uit Medisch contact) klaagt een kanker
patiënt over de kille begeleiding, die 
hij in een radio-therapeutisch instituut 
zou hebben ondervonden. Mevrouw prof. 
dr. B. van der Werf, hoogleraar in de 
radiologie in het Daniël den Hoedziekenhuis 
te Rotterdam, verklaarde desgevraagd: 
,,In onze opleiding is aan die menselijke 
kant van de zaak weinig aandacht besteed. 
Vrijwel geheel onze aandacht is gericht 
op de behandeling van het gezwel;’de mens 
met zijn misère wordt daarbij wel eens 
uit het oog verloren. Daar komt bij, dat 
wij ook nauwelijks tijd hebben voor iets 
anders dan voor de behandeling van dat 
gezwel” .

De vele activiteiten, die vroeger in Neder
land van particuliere zijde zijn ontstaan - 
laat ik alleen het Réveil bij name mogen 
noemen - zijn toch geboren vanuit de be
wogenheid met de gehele mens. Een rigo- 
reuze kwantitatieve planning zou de kwali
tatieve kern, die er huist in al datgene 
wat vanuit macro-economisch gezichts
punt dan misschien niet zo doelmatig 
functioneert wel eens zodanig kunnen aan
tasten, dat wel de organisatie van de 
gezondheidszorg, maar niet de gezond
heidszorg zelve op een hoger plan wordt 
gebracht.
Uiteindelijk gaat het er mijns inziens om, 
om met gebruikmaking van de beste eie- 
menten, waar men die ook aantreft, een 
apparaat op te bouwen, waar zowel bege
leiders als diegenen, die begeleid worden 
in de breedste en diepste zin des woords 
hun mens-zijn kunnen beleven. Dit betekent 

ondertussen, dat er met name in ons 
land nog heel wat te verbeteren valt.

Drs. G. van Leijenhorst.
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VERVOLGINGSBELEID

Opvallend proefschrift van 

Unieraadslid dr. H. Franken
Ons Unieraadslid mr. H. Franken, uit 
Rotterdam, is op 8 juni j.1. aan de G.U. 
bij prof. mr. Ch. J. Enschedé gepromo
veerd op een proefschrift over het ver
volgingsbeleid.

In de vakpers zal ongetwijfeld nog wel ge
discussieerd worden over dit werk van 
dr. Franken. Aanleiding hiertoe vormen 
vooral zijn conclusies en de door hem 
toegepaste methodiek. Opvallend is ook 
dat in diverse dagbladen aandacht wordt 
besteed aan deze dissertatie.

Franken onderzocht het vervolgingsbeleid 
in 1964 van eèn aantal openbare ministe
ries inzake artikel 26 Wegenverkeerswet 
(het rijden onder invloed).
Hij concludeert dat het vervolgingsbe
leid op diverse punten per arrondisse
mentsparket verschillend is. Hij meent 
dan ook dat zij die zich in Nederland 
zorgen maken over de strafrechtpleging 
hier wat het vervolgingsbeleid ex artikel 
26 Wegenverkeerswet gelijk in hebben.

Franken stelt dat intrekking van het r ij
bewijs en inbeslagneming van auto’ s per 
arrondissementsparket verschilt. 
Daarnaast komt hij tot enkele opvallende 
conclusies met betrekking tot de vraag 
of men tot vervolging of tot seponering - 
het terzijde leggen van een zaak - over
gaat.

Gunstig voor seponering zijn onder meer: 
het feit dat de verdachte een vrouw is; 
en voorts libriumgebruik en huiselijke

moeilijkheden. Verder worden kamerbe
woners en kostgangers minder vervolgd 
dan anderen.

De kans op vervolging wordt groter wan
neer de verdachte tot een lager beroeps- 
niveau behoort; en wanneer eerdere ver
volging wegens rijden onder invloed heeft 
plaats gehad.

METHODIEK

Ook de methodiek van Frankens proef
schrift is voor een jurist opvallend. Hij 
past namelijk een zogenaamd jurimetrisch 
onderzoek toe. Hierbij wordt veelvuldig 
gebruik gemaakt van via de computer 
verkregen wiskundige vergelijkingen. 
Voor een juridische dissertatie bepaald 
geen dagelijks verschijnsel.

Ook zijn suggestie voor een meer uniform 
vervolgingsbeleid beweegt zich inde sfeer 
van de jurimetrie.
Franken suggereert het proces verbaal 
in multiple choice-vorm te maken. Via 
de computer kan dan de bewijswaarde 
van een overtreding berekend worden. 
Wil het openbaar ministerie hiervan af
wijken dan moet dit schriftelijk gemoti
veerd worden.

Namens de redaktie van De Nederlander 
onze hartelijke gelukwensen aan dr. H. 
Franken.

H. van Spanning

ZWEEDS VISITEKAARTJE
De Nederlandse delegatie naar Zwe
den, die bestond uit 12 deelnemers, 
werd op zeer bekwame en - mag ik 
wel zeggen - charmante wijze ge
leid door mevrouw mr. E. Verder- 
Smit. Bij het bezoek aan het Zweedse 
parlement had men ten behoeve van 
de Hollandse en de eigen leden een 
keurig stencil vervaardigd, waarop 
de namen van de personen en de 
partijen, waartoe zij behoren, om
standig waren vermeld. Voor de 
Nederlandse partijen gaf dat enige 
complicaties, niet alleen omdat wij 
zo veel partijen hebben, maar ook 
omdat het voor buitenlanders nog 
wel eens moeilijk pleegt te zijn

hoe deze zo exact mogelijk moeten 
!worden aangeduid. Wat dit betreft 
heeft de jongste kabinetsformatie 
het in één opzicht wat gemakkelijker 
gemaakt. Het gaat om de ARP en de 
CHU. Fru J. van Leeuwen - van de 
AR-fractie - werd namelijk voorge
steld als behorend tot de kalviniskt 
regeringsparti, ondergetekende werd 
ondergebracht bij de kalviniskt op- 
positionsparti. U ziet, dat men in 
Zweden goed is voorgelicht, mis
schien in dit opzicht zelfs beter 
dan velen in Nederland kunnen of 
zouden willen bevroeden.

Van Leijenhorst

BROOD

T. Tolman

Langzaam maar duidelijk gaat zich een 
komende ramp aftekenen.
Er dreigt met toenemende zekerheid een 
grote hongersnood.
Grote gebieden van Afrika worden daar 
nu al door getroffen.
De graanvoorraden zijn nog nooit zo 
gering geweest.
Dr. Boerma - directeur van de wereld
voedselorganisatie - heeft zijn zorg reeds 
kenbaar gemaakt.
Wat kunnen wij nu doen? Zoveel mogelijk 
produceren!
Uiteraard. Maar het is ook nodig, dat 
wij ons voedsel niet meer verspillen. 
Volgens nauwkeurige raming verdwijnen 
ongeveer 140 miljoen broden op de 
vuilnisbelt.
Vanuit onze fractie hebben wij gemeend 
aan de Minister van Ontwikkelingshulp 
en Landbouw hierover vragen te moeten 
stellen.
Een ieder in ons land zal moeten beseffen, 
dat we niet enkele kunnen volstaan met 
massale geldinzameling voor rampge
bieden.
Ieder sneetje brood heeft voor anderen 
grote waarde. Elk weggeworpen brood 
betekent minder levenskansen voor een 
ander.
Wel geld en geen graan.
Dat is de rampzalige werkelijkheid! Laat 
ons daarom zuinig zijn! Op ons dagelijks 
brood.

T. Tolman
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Van m a art  1967 to t juni 7973;

Contacten tussen KVP, ARP en CHU groeiden
In zes jaar tijds zijn de contacten 
tussen de drie christen-democra- 
tische partijen KVP, ARP en CHU 
langzaam gegroeid. In maart 1967 
legde de toenmalige voorzitter van 
de CHU, drs. A. D. W. Tilanus, de 
eerste contacten met KVP en ARP 
om de mogelijkheden voor onder
linge samenwerking te onderzoeken. 
Op zaterdag 23 juni aanstaande - 
einde deze week derhalve - verga
deren (afzonderlijk) de toporganen 
van de drie christen-democratische 
partijen: de algemene vergadering 
van de CHU, de partijraad van de 
KVP en de partijraad van de ARP. 
Deze drie toporganen moeten zich 
uitspreken over de concrete vorm
geving van de christen-democra
tische samenwerking, aan de hand 
van een concept-resolutie.
Dit ontwerp is aanbevolen, zowel 
door de Unieraad van de CHU, als 
door de partijbesturen van KVP en 
ARP (in meerderheid).
In de concept-resolutie wordt aan de 
drie toporganen voorgesteld uit te 
spreken, dat KVP, ARP en CHU 
moeten overgaan tot de oprichting 
van het christen-democratisch ap
pèl. ,,Dit appèl” , aldus de concept- 
resolutie, ,,heeft vooralsnog het ka
rakter van een samenwerkingsver
band. Het dient echter op korte ter
mijn een nieuwe organisatorische 
vorm te krijgen, waarin zowel aan 
de politieke eenheid als aan de 
geestelijke eenheid als aan de gees
telijke verscheidenheid tussen de 
drie partijen recht wordt gedaan” .

TOEKOMST

In het ledencontactblad ,,de Neder
lander”  van vrijdag 25 februari 1972 
publiceerde de redactie een discus
sienota van het dagelijks bestuur van 
de CHU (thans Uniebestuur genaamd) 
over de toekomst van de christe
lijke politiek. In die nota werd, naar 
aanleiding van de in maart 1967 door 
Unievoorzitter Tilanus gelegde con
tacten met KVP en ARP het volgende 
geschreven:

,,De drie confessionele partijen, 
die tot toen onder aparte vlag voeren, 
hadden toch heel vaak één gemeen
schappelijke koers, politiek en prin
cipieel. Dat was de laatste jaren 
duidelijk geworden. KVP en ARP wa
ren altijd n.1. sterk kerkelijk gebon
den geweest en vaak dogmatisch. 
Het waren ook emancipatie-partijen 
daar ze streefden naar gelijkberech
tiging van de katholieken en gerefor
meerden. In de zestiger jaren zijn 
deze partijen grotendeels losgeraakt 
van de oude dogma’s en begonnen 
zich na 1960 opnieuw te bezinnen 
op de grondslag voor het politiek 
handelen. Daardoor zijn deze partij
en heel dicht bij de CHU komen te 
staan (en omgekeerd). De CHU was 
naar haar aard géén dogmatische 
partij, open in de zin van weinig bin- 

. ding met een bepaalde kerk of kerk
genootschap. CHU-mensen vond je

ook in verschillende niet-christe- 
lijke organisaties. De CHU heeft 
zich altijd verzet - zoals ons begin
selprogram zegt - ,,tegen opdeling 
van ons volk in bepaalde groepen 
naar godsdienstige overtuiging, af
komst of maatschappelijke positie” . 
,,Voor heel het volk”  was meer dan 
een mooie slogan.”

In de discussienota van het Unie
bestuur stond onder andere het vol
gende over de betekenissen van het 
woord , .openheid”  in CHU-kring:

* zonder kerkelijke binding;
* iedereen die zich tot die partij 

aangetrokken voelt kan lid wor
den;

* voor heel het volk, richt zich niet 
op een bepaalde groep of belang
rijke groepering;

* tegen het opdelen van het volk in 
een christelijk en niet-christe- 
lijk volksdeel;

* zonder onwrikbare dogma’s, in 
de geest van zo en niet anders; 
zonder strakke partij-discipline;

* zoekt de samenwerking.

Dit zijn voor een deel kenmerken die 
het karakter van de CHU hebben ge
stempeld. In deze zin is de CHU al
tijd een open partij geweest. Dit zou 
ook de CHU-inbreng in de samen
werking kunnen zijn.”

„De 18”

De orienterende besprekingen tus
sen de voorzitters van de drie 
christen-democratische partijen in 
het voorjaar van 1967 leidde tot de 
oprichting van de ,,groep van acht
tien” .
De gang van zaken bij de gesprekken 
tussen KVP, ARP en CHU was sinds
dien als volgt:

24 april 1967:
Eerste bespreking ,,Groep van 
Achttien”  

oktober 1967:
Grote mate van overeenstemming 
over de principiële uitgangspunten 

voorjaar 1968:
Interimrapport van Groep van 
Achttien (principiële uitgangspun
ten, vredespolitiek en ontwikke
lingsbeleid, rechtvaardiger inko
mens en vermogensverdeling, het 
functioneren van de overheid in de 
moderne samenleving).
Door drie partijen beoordeeld als 
goed uitgangspunt voor verdere 
besprekingen, 

december 1968:
Gelijkluidende brief van drie par
tijvoorzitters aan provinciale en 
gemeentelijke geledingen van hun 
partijen. Positieve opstelling 
t.a.v. vormen van samenwerking 
op lagere niveaus m.b.t. verkie
zingen voor Provinciale Staten en 
Gemeenteraden in 1970. 

begin 1969:
Instelling Commissie Duidelijk

heid van de Groep .van Achttien. 
Opdracht: mogelijkheden onder
zoeken die aan kiezers meer dui
delijkheid kunnen verschaffen vóór 
de verkiezingen en mogelijke vor
men van samenwerking. Ais dis
cussiestuk voor de partijen aange
boden onder verantwoordelijkheid 
van de commissie.

22 september 1969:
Rapporten over herziening onder
nemingsstructuur, economische 
macht van de onderneming en wel
zijnsbeleid aan drie partijen voor
gelegd. Rapporten door partijen 
aanvaard.

Voorjaar 1970:
Besluit om te komen tot een ge
meenschappelijk Urgentie-pro- 
gram voor de periode 1971-1975.

17 augustus 1970:
Stuurgroep vergadert voor de eer
ste maal.

12 december 1970: 
Gemeenschappelijk Urgentie-pro- 
gram door de drie partijen aan
vaard.

maart 1971:
Programvergelijking met VVD 
enerzijds en PvdA, D ’66 en PPR 
anderzijds.
Geen resultaten.

28 april 1971;
Verkiezingen.
Weinig gezamenlijke activiteiten 
(lijsttrekkers treden driemaal ge
zamenlijk op). Eigen programs 
worden meer benadrukt dan het 
Gemeenschappelijke.
Formatie Steenkamp-Biesheuvel 
kabinet KVP, ARP, CHU, VVD en 
DS’70.

26 augustus 1971:
Informele bijeenkomst van partij
en fractievoorzitters. Willen in 
principe streven naar een nieuwe 
christelijke volkspartij met één 
program, één kandidatenlijst, 
uiterlijk te bereiken in 1975.

september 1971:
De drie partijen gaan akkoord 
met de instelling van een gezamen
lijke stuurgroep, ondersteund door 

• begeleidingscommissies in de 
eigen partijen.

1 oktober 1971:
Gezamenlijke besturen van Twee
de Kamerfracties besluiten tot 
nauwere samenwerking.

22 oktober 1971:
Vergadering drie dagelijkse be
sturen. Advies Contactraad in te 
stellen. Akkoord.

1 februari 1972:
Eerste bijeenkomst Contactraad 
(15 man). Eerste taak: politieke 
strategie op langere termijn.

17 juni 1972:
Publikatie van ,,Op weg naar een 
verantwoordelijke maatschappij ’ ’ . 
Bedoeling was de nota vóór Kerst
mis in de partijen te behandelen 
en bij aanvaarding, de beslissing 
over organisatorische concreti
sering in de lente van 1973 moge
lijk te maken.

juli 1972:
Kabinetscrisis.

1 augustus 1972;
Voorzittersoyerleg. De partijen 
zouden bij vervroegde verkiezin
gen met meer dan alleen een ge
meenschappelijk program komen. 
Gezamenlijke kandidatenlijst was 
echter niet mogelijk (reglemen
taire redenen van ARP), 

zomer 1972;
Behandeling nota Contactraad uit
gesteld. Gezamenlijk program- 
commissie benoemd.

13 september 1972:
Publikatie ontwerpprogram, dat 
beperkt is tot aantal hoofdpunten. 

30 september 1972:
Partijraden zijn weinig gelukkig 
met concept. De eigen programs 
1971-1975 en het GUP 1971-1975 
blijven van kracht.
De drie partijraden nemen onge
lijke resoluties aan m.b.t. even
tuele samenwerking en overleg 
met andere partijen. In voor zit- 
ters-overleg was te voren een 
eensluidende concept-resolutie 
opgesteld.
PvdA stelt onmogelijke voorwaar
den. Er komt geen gesprek, 

november 1972:
Publikatie gezamenlijk verkie
zingsmanifest met acht hoofdpun
ten van beleid.
Verder is niets gezamenlijks in de 
verkiezingscampagne, met uit
zondering van;
,,Schets van beleid voor 1973 en 
volgende jaren” , opgesteld door 
de drie wetenschappelijke insti
tuten en een gezamenlijk verkie- 
zingsdocumentatie.

29 november 1972:
Verkiezingen, gevolgd door de 
langste formatieperiode. 
Regelmatig overleg tussen drie 
dagelijkse besturen mede ter 
voorbereiding van partijraden c.q. 
algemene vergadering op 19 mei, 
waar besluiten genomen zouden 
worden omtrent de nota van de 
Contactraad.

9 april 1973:
Instelling Stuurgroep, die zich 
moet beraden omtrent ontwerp
resolutie voor 19 mei.
Instelling werkgroep Vormgeving 
en werkgroep Publiciteit.
CHU haakt af in de formatie. 
Besluit partijraad vergaderingen 
KVP en ARP en algemene ver
gadering CHU van 19 mei uit te 
stellen.

Eerste helft juni 1973:
Unieraad CHU, partijbestuur KVP 
en partijbestuur ARP besluiten 
door Stuurgroep opgestelde con
cept-resolutie voor te leggen aan 
respectievelijk algemene verga
dering CHU, partijraad KVP en 
partijraad ARP, die op zaterdag 
23 juni vergaderen.

Tot zover het overzicht van het ge
groeide contact tussen de drie chris
ten-democratische partijen.

H. L.

Aanbeveling voor woningbouw in zeventiger jaren
,,Uit sociale overwegingen moet voor de 
periode 1971 tot 1980, wat het woning- 
bouwprogramma betreft, gekozen worden 
uit de twee volgende mogelijkheden:
- nieuwbouw van 1.445.000 woningen, ver

vanging van 360.000 woningen en reno
vatie van 140.000 woningen, en

- nieuwbouw van 1.420.000 woningen, ver
vanging van 335.000 woningen en reno
vatie van 190.000 woningen” .

Aldus de conclusie van de commissie 
bouwplanning in haar dezer dagen gepu
bliceerd rapport ,,De bouwnijverheid in 
de jaren zeventig” . Het rapport, waarover 
de regering nog geen standpunt heeft be
paald, is aangeboden aan de Tweede Kamer. 
De commissie bracht in 1966 een rapport 
uit over de ontwikkeling van de bouwnij
verheid tot 1970. Zij is met haar werk
zaamheden voortgegaan en in het nu ge
publiceerde rapport is een gedetailleerde 
meerjarenschets opgenomen voor de bouw
nijverheid voor de zeventiger jaren. Ook 
zijn globale indicaties aangegeven voor 
de woningbouw tot 2000. Mogelijke be

leidsalternatieven en mogelijke beleidswij
zigingen, overeenkomstig de door de toen
malige christelijk-historische minister van 
volkshuisvesting drs. B. J. Udinkopgestel
de nota volkshuisvesting zijn eveneens 
aangegeven.

De commissie bouwplanning onderstreepte 
het voorwaardelijk karakter van de door 
haar gemaakte prognoses, aangezien deze 
in belangrijke mate afhangen van het aan
tal, het realiteitsgehalte en de onderlinge 
samenhang van algemene- en beleidsver- 
onderstellingen. Zo zijn de ramingen voor 
de macro-economische ontwikkeling en de 
produktie van de bouw in het bijzonder 
voorwaardelijk, in zoverre deze recht
streeks door het beleid of door buiten
landse ontwikkelingen worden beïnvloed. 
Ook de ramingen ten aanzien van de huren 
en de vraag naar woningen zijn tentatief. 
De huren zijn - uiteraard - grotendeels 
afhankelijk van de bewegingen in de lonen, 
prijzen en de rentestand, die op hun beurt- 
bij gegeven wisselkoers - in nauwe samen

hang met de desbetreffende ontwikkeling 
in het buitenland moeten worden bezien. 
De commissie benadrukte dat in haar 
rapport niet wordt beoogd een zo nauw
keurig mogelijke voorspelling te geven 
van de te verwachten ontwikkelingen. Veel
eer ligt het belang van de ramingen in het 
onderzoeken en kwantificeren van bestaande 
behoeften en het aangeven van knelpunten.

AFNEMING

De meerjarenprognose wordt in het rap
port geschetst tegen de achtergrond van 
de macro-economische ontwikkeling, zoals 
die door het Centraal Planbureau voor 
de jaren zeventig wordt verwacht op basis 
van een economisch beleid dat gericht 
is op een geleidelijk terugdringen van de 
thans zeer grote loon- en prijsinflatie. 
De commissie verwacht dat, mede onder 
invloed van deze macro-economische ont
wikkeling, de totale activiteiten van de 
bouwnijverheid ten opzichte van de vooraf
gaande 10-jarige periode in groeitempo

zullen afnemen. De volumestijging van de 
bruto-produktie va,n de bouwnijverheid is 
voor de periode 1970-1980 op gemiddeld 
4 procent a 4% procent per jaar geraamd, 
tegenover 5% procent in de periode 1960- 
1970. De volumegroei in de woningbouw 
zal, mede als gevolg van de te verwach
ten prijs- en kwaliteitsstijging, relatief 
achterblijven en uitkomen op ongeveer 
3 procent per jaar, wanneer de in de Nota 
Volkshuisvesting 1972 geschetste ontwik
keling voor de periode 1971/1975 tot en 
met 1980 wordt doorgetrokken. Deze ver
onderstelling betekent een halvering van 
de volumegroei vergeleken bij de periode 
1960-1970. In aantallen gemeten betekent 
het een jaarlijkse produktietoeneming van 
ruim 2500 woningen. Bij dit programma 
ligt het gemiddelde nieuwbouwniveau in 
de jaren zeventig op omstreeks 140.000 
woningen, terwijl bij een geleidelijke ont
wikkeling in de tijd in 1980 een nieuw
bouwniveau van 150.000 woningen zou wor
den bereikt (alternatief 1).
Met het oog op de grote betekenis van de



VRIJDAG 22 JUNI 1973

volkshuisvesting zijn naast boven gehan
teerde veronderstellingen ook alternatie
ven voor de woningbouw opgesteld, geba
seerd op behoefteramingen. Voor alle al
ternatieven geldt als basis de behoefte 
op grond van demografische ontwikkeling
e.d. voor de periode 1971-1980 van
1.165.000 woningen.

Alternatief 2 is als maximum-behoefte
raming gehanteerd. Dit alternatief is niet 
als een realiseerbaar beleidsalternatief 
bedoeld, maar als exercitie om duide
lijker de knelpunten aan te wijzen. Hierbij 
bedraagt het gemiddeld nieuwbouwniveau 
in de periode 1971-1980 165.000 per jaar, 
bij een niveau van 210.000 in 1980.

Alternatief 3 kan worden beschouwd als 
de behoefteraming die aansluit bij de ge
gevens van het woningbehoeften-onderzoek 
1970. Alternatief 3a is een variant op 
alternatief 3, waarbij de nadruk meer 
op de renovatie valt, terwijl de nieuw
bouw minder toeneemt. Wat de bouwsec- 
tore*' exclusief woningbouw betreft, merkte 
de i..ommissie onder andere het volgende 
op.
Bij de gebouwen voor bedrijven wordt 
een met gebouwenquoten per bedrijfstak 
berekende groei verondersteld, parallel 
aan de verwachte macro-economische ont
wikkeling, van gemiddeld procent per 
jaar. Voor overheidsgebouwen, waaronder 
begrepen ' de onderwijsgebouwen, wordt 
eveneens een toeneming van 4Ĵ  procent 
per jaar voorzien, terwijl in de periode 
1960-1970 de jaarlijkse groei in deze 
sector gemiddeld ongeveer 5% procent 
bedroeg. Voor de investeringen in weg
en waterbouwkundige werken is een min
der restrictief beleid voorzien met een 
grote prioriteit voor het bestrijden van 
de milieuvervuiling. Mede door het samen
hangen van deze werken met het te kiezen 
alternatief voor de woningbouw, wordt in 
de sector weg- en waterbouwkundige wer
ken dan ook een groei geraamd met 5,7 
tot 6,3 procent per jaar.

KEUZE VAN DE COMMISSIE

De commissie beveelt uit sociale over
wegingen aan om in de jaren 1971-1980 
een woningbouwprogramma uit te voeren 
dat qua investeringsomvang gelijk is aan 
alternatief 3, resp. 3a. Het gekozen alter
natief betekent voor de investeringen in 
de nieuwbouw en renovatie een gemiddelde 
volumestijging van 4,5 procent per jaar 
in deze periode. De commissie heeft een 
hogere prioriteit toegekend aan het snel 
inhalen van de achterstand in de volks
huisvesting dan aan een continuïteit op 
langere termijn. Bij de alternatieven 3 
en 3a worden dan in de periode 1971- 
1980 resp. 1.445.000 en 1.420.000 wonin
gen gebouwd, waarbij er 360.000 resp.
335.000 worden vervangen, terwijl voorts 
140.000, resp. 190.000 woningen worden 
gerenoveerd. Afhankelijk van de combi
natie van vervanging en renovatie zal de 
nieuwbouw van woningen bij geleidelijke 
opvoering in 1980 tussen de 170.000 en
160.000 woningen komen te liggen. Gezien
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D e  N a t io n a le  V erg a d e r in g  o p  i  m a a r t i j g ó

Met enige moeite is de huidige vergader
zaal van de Tweede Kamer te herkennen. 
Overigens voor 1776 was dit de balzaal 
van stadhouder prins Willem V.

de aan de uitvoering van deze woning- 
bouwprogramma’s verbonden knelpunten 
moet het voorgestelde investeringsniveau 
in 1980 volgens de commissie als een 
streefcijfer worden geïnterpreteerd, dat 
mogelijkerwijs pas enige jaren later zal 
kunnen worden bereikt en dan alleen nog 
indien de afbraak van njet meer verbe- 
terbare woningen in snel tempo kan worden 
opgevoerd. Zij heeft tot het jaar 2000 
globaal nagegaan wat de behoefte aan wo
ningen en arbeidskrachten zal zijn.

De belangrijkste functie van de opgestelde 
prognoses en alternatieven, zo stelt de 
commissie, is het onderzoeken en kwan
tificeren van bestaande behoeften en het 
aangeven van knelpunten bij de verwe
zenlijking van de gegeven alternatieven. 
Op deze indicaties steunen de aan het 
slot van het rapport gefonnuleërde aan
bevelingen. Knelpunten die volgens het 
rapport bij de realisering van de door de 
commissie aanbevolen woningbouwalter- 
natieven in het bijzonder optreden, zijn 
onder meer; de afstemming van de orga
nisatorische voorbereiding ten aanzien van

stadsvernieuwing op de gewenste woning- 
bouwproduktie, mogelijke regionale tekor
ten aan arbeid, te dure nieuwbouw en dis
continuïteit in de woningbouw op lange 
termijn.

VOORKOMEN

De commissie is van mening, dat het 
voorkomen van een te sterke stijging van 
de huren moet worden gezocht in;
- maatregelen ter bevordering van de 

arbeidsproduktiviteit, waardoor de toe
neming van de bouwkosten - en daar
mee van de huren - wordt afgeremd;

- het verlagen van het tarief van de 
omzetbelasting voor de (sociale) woning
bouw;

- enige temporisering van de kwaliteits- 
stijging, voorzover deze prijsverhogend 
werkt.

Ten aanzien van de financieringsproble
men, die zich in het bijzonder met be
trekking tot de stadsvernieuwing voordoen, 
beval de commissie - onder verwijzing 
naar hetgeen hieromtrent in de Nota Volks

huisvesting wordt voorgesteld - aan;
- een aanpassing^van het subsidiesysteem 

met betrekking tot renovatie van wo
ningen, waardoor hun levensduur met 
enige tientallen jaren wordt verlengd;

- het instellen van een subsidieregeling 
ter tegemoetkoming van het in stand 
houden van woningen die in de nabije 
toekomst zullen moeten worden vervan
gen of verbeterd;

- het creeren van financiële faciliteiten 
voor gemeenten, die als gevolg van uit
gebreide sanerings- en vernieuwings
activiteiten buiten hun schuld in finan
ciële m'oeilijkheden zouden kunnen 
komen.

Ook beval de commissie ondermeer aar 
uitbreiding te geven aan het bestaande 
stelsel van subsidies en renteloze leningen 
ten behoeve van de aankoop van een eigen 
woning en de gemeentelijke garanties op 
het aangaan van hypothecaire leningen, 
zoals voorgesteld in de Nota Volkshuis
vesting, tot 95 procent van het stichtings- 
bedrag te verhogen.

H.L.

Kamerleden vragen,
bewindslieden
antwoorden
,,De reorganisatie bij de Koninklijke Ma
rechaussee leidt niet tot een verminde
ring van het totale personeelsbestand” . 
Dit heeft minister Vredeling van defensie 
geantwoord op schriftelijke vragen van 
het christelijk-historische Tweede- 
Kamerlid mr. W. Scholten, naar aanlei
ding van berichten over de reorganisatie. 
In zijn antwoord deelde de bewindsman 
mee, dat opgeheven worden de marechaus- 
see-brigades te Arcen, Swalmen, Sittard, 
Hoogerheide, Keizersveer, Alkmaar, Dor
drecht, Leiden, Woerden, Haaksbergen, 
Kampen, Steenwijk, ’s-Heerenbergen Zut- 
phen. Bij de reorganisatie zijn ongeveer 
100 man betrokken.
De reorganisatie, aldus de minister, zal 
aan de uitvoering van het aan de Mare
chaussee opgedragen takenpakket geen af
breuk doen. Zij bevordert daarentegen een 
betere uitvoering van de taken door een 
meer doelmatige inzet van personeel en 
materieel.
Bovendien wordt door het afstoten van 
veertien kazernes een bezuiniging van 
ongeveer f300.000 per jaar in de ex- 
ploitatiesfeer verwacht. Een en ander 
zal ook nog een besparing op toekomstige 
investeringen inhouden.
Mr. Scholten had de bewindsman ge - 
vraagd of hij in de toelichting op zijn 
begroting -1974 een visie wil geven op

de plaats en de taak van de marechaus
see. Dit heeft ir. Vredeling toegezegd.

ONJUIST

Vorige week zaterdag, op een regionale 
PvdA- vergadering te Drachten, deelde 
premier Den Uyl mee, dat de hogere 
ambtenaren er in salaris op achteruit 
gaan, als gevolg van de salarisverlaging 
van de staatssecretarissen. Volgens de 
ministerpresident zou de eventuele sa
larisverhoging voor de lagere ambte
naren veeleer in centen dan in procen
ten geschieden.
Onmiddellijk na het bekend worden van 
deze uitspraken van de premier heeft 
het kamerlid mr. W. Scholten (CHU) 
aan kamervoorzittgr Vondeling verzocht 
of hij tijdens het mondelinge vragenuur
tje in de Tweede Kamer op donderdag 
21 juni zowel de minister-president als 
minister De Gaay Fortman van binnen
landse zaken mondelinge vragen over 
deze zaak mag stellen.
Mr. Scholten vindt het namelijk onjuist 
dat drs. Den Uyl te Drachten de mede
delingen deed over de toekomstige sala
riëring van de ambtenaren. Gevraagd zou 
worden, of de beide bewindslieden ook 
de staten-generaal op zo kort mogelijke 
termijn over de beleidsvoornemens wil

Mr. W. Scholten

len inlichten en over de overwegingen, 
welke daaraan ten grondslag liggen. 
Voorts wil het kamerlid weten of het 
georganiseerd overleg (het overleg tus
sen de ambtenarenbonden en de minis
ter van binnenlandse zaken) reeds over 
deze zaak was ingelicht. Verder gaat 
hij informeren of er in het overleg
orgaan overeenstemming bestond over 
tijdstip en wijze van publikatie van het 
beleidsvoornemen van het kabinet- den 
Uyl ten aanzien van de ambtenarensa
larissen.

DRUK OVERLEG

Met collega’s van de KVP heeft het chris
telijk historische Tweede-kamerlid drs. 
G. van Leijenhorst aan minister Van

Kemenade van onderwijs en wetenschap
pen schriftelijk gevraagd of het waar 
is, dat in de eerste helft van juni druk 
overleg gepleegd is tussen de fractie 
van de PvdA en het departement in ver
band met de nieuwe wettelijke regeling
en voor het college- en inschrijfgeld 
voor studenten. Als dit waar is, dat wil
len de kamerleden weten of de minister 
niet van mening is dat beleidsoverleg 
dient plaats te hebben met de vaste ka
mercommissie voor wetenschapsbeleid en 
wetenschappelijk onderwijs, aangezien de
ze het meest aangewezen orgaan is om te 
dezer zake met de minister overleg te - 
voeren.

GEEN BROODVERSPILLING

De christelijk-historische kamerleden dr. 
R. J. H. Kruisinga en T. Tolman hebben 
de ministers Pronk van ontwikkelings
samenwerking en Brouwer van landbouw 
schriftelijk gevraagd stappen te onderne
men ter bestudering van de mogelijk
heden om het weggooien van 140 miljoen 
broden in ons land te voorkomen. De 
vragenstellers zijn uitgegaan van de me
dedeling van de Nederlander A. Boerma, 
directeur-generaal van de wereldvoedsel
organisatie, dat in 1973 tekorten aan 
tarwe en rijst zullen ontstaan en van de 
cijfers van de stichting verwijdering af
valstoffen, dat dit jaar in Nederland 140 
miljoen broden zullen worden weggegooid. 
,,De verspilling van het brood moet, ge
zien de dreigende voedseltekorten in de 
ontwikkelingslanden, voorkomen worden’ ’ , 
aldus de beide parlementariërs.

GEEN VERGUNNING

,,Wii de bewindsman de gronden meede
len voor zijn besluit, in afwijking van de 
voorafgaande twee jaren aan uitzend
bureaus geen vergunning te geven voor het 
ter beschikking stellen van jonge mensen 
beneden de leeftijd van 18 jaar voor vakan-
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tiewerk?”  Dit heeft het Tweede-Kamerlid 
dr. R. J. H. Kruisinga, met collega’ s van 
KVP en ARP, schriftelijk gevraagd aan 
minister Boersma van sociale zaken.

EMIGRATIE'

In de regeringsverklaring, eind mei in 
de Tweede Kamer afgelegd, deelde minis- 
ter-president Den Uyl mee, dat de finan
ciële steun aan de eniigratie naar Zuid- 
Afrika zal worden beëindigd. Naar aan
leiding van deze mededeling heeft het 
Tweede - Kamerlid T. Tolman (CHU) 
sehriftelijke vragen aan de regering ge
steld.
In september 1972 antwoordde minister 
Boersma van sociale zaken, opschriftelij
ke vragen van de PvdA- kamerleden over 
emigratie naar Zuid-Afrika het volgende;
1. elke burger geniet volledige vrijheid 
om te besluiten elders in de wereld 
voor eigen verantwoordelijkheid een be
staan op te bouwen, ongeacht het vige
rende politieke systeem in het land waar 
hij naar toe wil,
2. ten einde deze ontplooiingsmogelijkhe
den bereikbaar te' maken voor een ieder, 
ongeacht zijn financiële draagkracht, zijn 
wettelijke voorzieningen getroffen waar
aan iedere burger aanspraak ontleent op 
hulp en aanvullende materiële bijstand 
voor de realisering van zulk een beslis

sing om te emigreren naar een door hem 
zelf gekozen bestemmingsland,
3. onthouding van de genoemde facilitei
ten bij emigratie naar Zuid-Afrika zou 
zich daarenboven moeilijk verdragen met 
de erkenning van de democratische vrij
heid van alle burgers om zich naar eigen 
inzicht en op eigen verantwoordelijkheid 
te vestigen in enig land van hun keuze. 
Gezien deze mededelingen van minister 
Boersma in het vorig jaar en met het 
oog op de mededelingen in de regerings
verklaring wil het kamerlid Tolman aan 
de weet komen, of er sprake is van een 
beleidswijziging ten aanzien van de emi
gratie naar Zuid-Afrika en wat de aan
leiding geweest kan zijn yoor die wijzi
ging.

RUNDVLEES

De christelijk-historische kamerleden T. 
Tolman en H. ’Wisselink (beiden CHU) 
hebben minister Brouwer van landbouw 
schriftelijk gevraagd of het waar is, dat 
de omschakelingsregeling ter stimulering 
van de rundvleesproduktie waarschijnlijk 
pas op 1 oktober aanstaande zal kunnen 
ingaan. Als dit waar is willen de kamer
leden van de bewindsman horen welke de 
knelpunten zijn waardoor de regering niet 
eerder van kracht kan worden.

H. L.

Centrumgespreksgroep ontraadde 

aanvaarding ontwerp-resolutie
Eind vorige week heeft de Centrum
gespreksgroep binnen de CHU een rond
schrijven verzonden, gericht aan de leden 
van de christelijk-historische kiesvereni
gingen. Deze brief had betrekking op de 
komende algemene vergadering-1973 van 
de CHU, die aanstaande zaterdag 23 juni 
te Apeldoorn gehouden wordt. Meer in 
het bijzonder handelde de brief over de 
ontwerp-resolutie, welke op deze dag niet 
alleen op de algemene vergadering van de 
Unie, maar ook op de partijraadsbijeen- 
komsten van KVP en ARP aan de orde ge
steld wordt. Dit ontwerp gaat over de 
christen-democratische samenwerking.

De brief van de Centrumgespreksgroep, 
gedateerd 14 juni 1973, luidde:

Waarde Unievrienden,
Op 23 juni 1973 staat de Christelijke 
Historische Unie voor één van de aller
belangrijkste beslissingen in haar 65- 
jarig bestaan. Dan zal op de jaarvergade
ring in Apeldoorn beslist worden over 
de vraag, of de C.H.U. binnenkort zal 
worden opgeheven om op te gaan in 
een Christen-democratische partij met 
de A.R.P. en de K.V.P.

1. Samenwerking in provincies en ge
meenten.

Resolutie van 

kamerkring 

Dordrecht CHU
De kamerkring Dordrecht vaii de CHU 
heeft in zijn vrijdagavond 15 juni gehouden 
vergadering met algemene stemmen een 
resolutie aangenomen over de samen
werking tussen KVP, ARP en CHU.

Deze resolutie luidt: ,,De kamerkring 
Dordrecht van de CHU, in vergadering 
bijeen, betreurt in hoge mate de veel 
te late toezending van de resolutie (be
doeld wordt: de ontwerp-resolutie voor 
de algemene vergadering), waardoor be
studering binnen de kiesverenigingen on
mogelijk is;
is van mening dat de gang van zaken bij 
de kabinetsformatie een overhaaste be
slissing terzake van de eenwording van 
de drie partijen niet gedoogt; 
is voorts van mening dat de laatste 
alinea van de ontwerp-resolutie een on
toelaatbare beperking van de vrijheid 
van de fractie inhoudt; 
en merkt tenslotte op dat dit standpunt 
van de kamerkring bestaande vormen 
van samenwerking geheel onverlet laat” .

Aldus de resolutie van de kamerkring 
Dordrecht. Het Uniebestuur heeft het ver
zoek gekregen de tekst ter kennis te 
brengen van de algemene vergadering 
die op zaterdag 23 juni te Apeldoorn ge
houden wordt.

H. L

Niet voor tegenspraak vatbaar is, dat er 
in enkele provincies en in vele gemeen
ten een nauwe samenwerking bestaat tus
sen de drie partijen.
In Friesland en in Limburg kwamen zij 
bij de Statenverkiezingen van 1970 met 
één lijst uit en vormen zij één fractie. 
Ook als de Christen-Democratischepartij 
niet tot stand komt, bestaat er niet het 
minste bezwaar om in 1974 deze samen
werking bij de Statenverkiezingen des
gewenst te handhaven.
Ook in de gemeenten waar deze samen
werking bestaat, blijven de kiesvereni
gingen volkomen vrij, om deze samenwer
king bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1974 voort te zetten.
In gemeenten, waar de plaatselijke om
standigheden zich verzetten tegen nauwe 
samenwerking tussen de drie partijen, 
moet men echter de zaak bepaald niet 
forceren.

2. Samengaan op landelijk niveau.

De resolutie van de Unieraad wil po
litieke éénwording van de K.V.P., A.R.P. 
en C.H.U. op basis van de Contactraad- 
nota.
Dit samengaan moet op het ogenblik krach
tig worden ontraden en daarom moet 
de resolutie worden afgewezen.
De C.H.U. is immers oppositiepartij, 
terwijl K.V.P. en A.R.P. deel uitmaken 
van de regering. De resolutie noemt dit 
,,meningsverschillen bij de Kabinetsfor
matie”  maar loopt hier veel te gemak
kelijk overheen.
In feite is er immers sprake van een 
zéér groot verschil in benadering. In de 
Tweede Kamer hebben de fracties van 
de K.V.P. en van de A.R.P. het mogelijk 
gemaakt dat het kabinet Den Uyl er toch 
nog is gekomen.
De C.H.U. fractie heeft, tot grote vreug
de van vele kiezers, een andere houding 
aangenomen. De resolutie betekent in 
feite het veroordelen van deze andere 
houding en brengt onze C.H.-Kamer
fracties in een bijzonder moeilijke posi
tie.
Nu is het heel goed mogelijk, dat de 3 
fracties in de Tweede en ook in de 
Eerste Kamer in de toekomst op een 
aantal punten kunnen samenwerken, maar 
een samengaan, een politieke éénwording 
dus, zit er naar onze mening echt niet in.

3. De Contactraad-Nota.

In dit stuk staan vele goede dingen, 
die voor 100% kunnen worden onder
schreven. Maar hoe ziet nu één van 
de opstellers van dit stuk, de heer J. 
Huijsen, deze nota? Hij ziet in Neder
land ruimte voor een nieuwe partij tussen 
links en het midden. Dit opent volgens hem 
het perspectief op een ,,progressief”  
beleid.
Een andere opsteller, de K.V.P.-voor
zitter Dr. Ir. De Zeeuw, heeft uitspra
ken gedaan, die velen in de Unie de 
schrik op het lijf hebben gejaagd.
De C.H.U. is altijd voorstandster ge
weest van een voortvarend beleid, maar 
is huiverig voor een sprong in het pro
gressieve duister.
Grote voorzichtigheid is hier geboden!

4. Het beginsel.

Bijzonder mager is de passage in de 
Contactraad-nota, waarnaar verwezen 
wordt in de resolutie, die handelt over 
het beginsel van een eventuele Chris- 
ten-democratische-partij.
Mevrouw Van Ruler sprak zelfs van een 
,,uitverkoop van Christelijk-Historische 
waarden” .
Zoiets moet ons toch iets zeggen! Moeten 
wij na 65 jarenhetChristelijk-Historische 
beginsel maar verloochenen?
Mogen wij terwille van een onduide
lijke eenheid onze eigen verworvenheden 
prijs geven?
Mogen wij daarvoor in de plaats komen 
met iets vaags, waaraan de kiezers geen 
houvast hebben?

5. Wat nu?

In de resolutie, die thans door het bestuur 
wordt voorgesteld, is de kern waarop 
het aankomt dit, dat ,,de 3 partijen - mede 
in het kader van de noodzakelijke partij
politieke vernieuwing die geen uitstel 
gedoogt - moeten streven naar politieke 
éénwording. . . .  en besluiten samen met 
de A.R.P. en de K.V.P. te komen tot de 
oprichting van het christen-democratische 
appèl.”
Hiermede zouden wij dus - wij her
halen het - het besluit nemen om;

a. Onze C.H.U. op te heffen.
b. Op te gaan in een open, links ge

richte chr. democratische partij van 
Ir. De Zeeuw en Mr. Aantje.s.

c. Een partij van linkse signatuur op 
te richten, die bij voorkeur zal samen
werken met de P.v.d.A. van Den Uyl 
en Van der Louw.

Wij hebben begrepen, dat de resolutie 
door de jaarvergadering niet kan worden 
gewijzigd. Zij moet óf worden aanvaard, 
of worden verworpen.
Voor de tussenfiguur van een federatie 
- waartegen het Uniebestuur zich altijd 
heeft verzet - is geen ruimte meer. 
Wat ons betreft dient de resolutie vol
strekt te worden verworpen.

Zou de jaarvergadering onverhoopt anders 
besluiten, dan is er slechts één uitweg, 
het voortzetten, eventueel het opnieuw op- 
richten van onze C.H.U.

6. Oproep.

Wij raden U met klem aan, het boven
staande in Uw bestuur of in Uw kies
vereniging te bespreken. Het gaat op 
23 juni om de vraag, of de C.H.U. zal 
worden opgeheven!
Maar het gaat, vooral om de vraag, 
of er nog wel sprake kan zijn van de 
doorwerking van de Christelijk-Histo- 
rische beginselen in ons staatkundig leven. 
Niet voor niets is de C.H.U. in 1908 
opgericht.
En ook nu nog bestaat er behoefte aan 
een partij, die vanuit de Bijbel de maat
schappelijke en politieke vraagstukken 
wil benaderen.
Met vallen en opstaan, met ups en downs 
maar bezield door een beproefd begin
sel, dat ook in 1973 nog volop zijn waar
de heeft.
Met een sprong in het duister dienen wij 
ons volk bepaald niet.

Laten alle kiesverenigingen op 23 juni 
naar Apeldoorn komen en hun stem uit- 
bj;engen tegen de resolutie van het be
stuur. ,,Redt de Unie!” . Aldus de brief 
van de Centrumgespreksgroep, die on
dertekend werd door het bestuur, be
staande uit: ds. K. A. Abelsma, Wate
ringen; drs. D. Bajema, Rotterdam;
L. Th. Fennema, Gorinchem; H. L. van 
Kampenhout, Sommelsdijk; J. Kiers, 
Steenwijk; F. Kool, Huizen (N.H.); J. W. 
Pier, Roden (Dr.); Mej. A. E..M. Ravoo, 
Den Haag; mr. W. F. Reus, Amsterdam;
J. Richter, Rijswijk (Z.H.); L. de Snayer, 
Vlaardingen; G. D. H. van Woudenberg, 
Leek.

Aan het slot van de brief werd meege
deeld, dat mr. H. K. J. Beernink te 
Rijswijk (Z.H.) het met de strekking 
van deze oproep volkomen eens is. Hij 
adviseert met klem, de resolutie niet 
te aanvaarden, aldus de slotmededeling 
van de brief.

A, Man Duist ridder 
Oranje-Nassau
Aan de vooravond van zijn zeventigste 
verjaardag is de heer A. van Duist, 
oud-wethouder van Capelle aan den IJssel 
en èen bekend figuur koninklijk onder
scheiden. Bij koninklijk besluit werd hij 
benoemd tot ridder in de orde van Oranje- 
Nassau.
De burgemeester van Capelle aan den 
IJssel, J. van Dijk, heeft tijdens een 
feestelijke bijeenkomst de onderscheiding 
uitgereikt.
De heer Van Duist, die in Rotterdam 
werd geboren, heeft zich een groot deel 
van zijn leven ingezet voor vele belangen 
in Capelle aan den IJssel. Hij begon met 
het jeugdwerk op gereformeerde grond
slag, dat hij organiseerde in Ringverband. 
In de crisisjaren organiseerde hij cursus
sen in huisvlijt voor werklozen uit Kra- 
lingen, Kralingseveer en Capelle aan den 
IJssel. In 1939 werd de heer Van Duist 
gemeenteraadslid voor de CHU en in 1946 
werd hij gekozen tot wethouder.
In verband met zijn leeftijd nam de heer 
Van Duist in 1970 afscheid van de gemeen
teraad, wat echter niet betekende dat hij

op zijn lauweren ging rusten. Hij is vanaf 
1953 secretaris van de CHU-Statenkring- 
vereniging ,,Gouda” , bestuurslid van de 
CHU-Rijnmondkring, en vanaf 1954 voor
zitter van de Stichting voor Christelijk 
Huishoud- en Nijverheidsonderwijs voor 
meisjes te Capelle aan den IJssel. Mede 
aan zijn doorzettingsvermogen is het te 
danken, dat op 23 juni 1972 de eerste paal 
voor de bouw van een nieuwe school, die 
dit najaar zal worden geopend, kon worden 
geslagen.
Ook het Christelijk beroepsonderwijs voor 
jongens uit Capelle aan den IJssel en 
Krimpen aan den IJssel heeft de volle 
belangstelling van de heer Van Duist. 
Hij werd in 1959 voorzitter van de stichting 
en heeft deze functie op eigen verzoek 
verwisseld voor die van secretaris.
D e h ë if  ' ’̂an Duist is verder onder meer 
vice-voorzitter geweest van de gemeen
telijke woningstichting, ouderling-kerk- 
voogd van de Nederlands Hervormde Kerk, 
adviseur voor de Kamerkringvereniging 
,,Leiden”  van de CHU en lid van de 
Unieraad.

Je wordt er zo redelijk van
Onlangs nam ergens in Nederland een 
vrouwelijk lid van de gemeenteraad het 
besluit om uit de raad te stappen. Toen 
een journalist haar vroeg, waarom zij 
al zo vlug, na nauwelijks twee jaar, uit 
de raad wilde, antwoordde zij; ,,Je wordt 
er zo redelijk van.”

Uit het verhaal bleek heel duidelijk, 
wat zij precies bedoelde. Als lid van de 
gemeenteraad krijg je ontzettend veel 
, .stukken” , allemaal voorbereid door des
kundige ambtenaren. Die belichten de zaak 
van alle kanten. Ze laten het voordeel 
van de ene oplossing en het nadeel van 
de andere oplossing zien. Uit de stukken 
blijkt duidelijk dat de bestuurders - bur
gemeester en wethouders - echt niet over 
één nacht ijs gaan, alles goed wikken en 
wegen, overal informaties inwinnen, kort
om met een gedegen voorstel voor de dag 
komen, waar niet veel tegen in te brengen 
is. 'Ferder vertelde zij, dat de diskussies 
in de kommissies en in de raad aantonen, 
dat de gedachten van anderen echt niet 
altijd zo idioot zijn en dat elke medaille 
twee kanten heeft en soms ook nog een 
zijkant.
Dat is natuurlijk reuze vervelend voor 
sommige mensen. Je hebt immers mensen.

die menen, dat hun mening de enig juiste 
is en daar dan ook zonder blikken of blozen 
mee voor den dag komen. En dan krijg 
je natuurlijk een verschikkelijke dreun op 
je hoofd als je te horen krijgt, dat wat jij 
zegt, helemaal niet juist is, dat jouw be
zwaren echt niet origineel zijn en al
lang door anderen bedacht en........  opzij
geschoven werden.
Als je geen verstand van zaken hebt, 
als je niet gehinderd wordt door kennis 
van zaken, dan kun je zo lekker iets 
recht voor zijn raap beweren. Maar 
dat leer je wel af, naarmate je kennis 
van zaken toeneemt. Zodra je wat meer 
genuanceerd leert denken; dus niet zwart
wit, maar in de gaten krijgt, dat er 
ook nog andere kleuren zijn, dat er meer 
wegen naar een goede oplossing leiden, 
dan word je afgeremd. Je kunt niet meer 
toegeven aan je invallen, aan je eerste 
opwellingen. Je leert je dan afvragen: 
is het wel zo als ik denk dat het is. 
Dan ga je kritisch worden. Dat wil niet 
zeggen; de hele boel ondersteboven 
gooien; kritisch betekent; beoordelen, niet 
veroordelen; wikken en wegen; je afvragen 

waarom anderen er anders over denken 
dan ji j ..........
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Voor h e t eerst vanuit Smilde

Schooltelevisie in het Fries
Onlangs heeft een werkgroep van de Tech
nische Hogeschool te Delft samen met het 
Pedagogisch Instituut van de Fryske Aka- 
demy bij wijze van proef voor het eerst 
een schooltelevisieuitzending in het Fries 
uitgezonden. In het kader van deze proef 
zullen op alle dinsdagen van de maanden 
maart, april en mei nog meer Friese 
TV-programma’s worden uitgezonden. Aan 
de proef doet een tiental scholen mee. 
De PTT is bij deze proef betrokken 
omdat de schooluitzendingen plaatshebben 
via het televisiekanaal 6. De programma’s 
zijn tevoren op een video-band gezet en 
worden in de toren van Smilde op een 
afgesproken tijdstip weergegeven.

De proef, die onder leiding staat van 
prof. dr. ir. J. L. Bordewijk van de Tech
nische Hogeschool te Delft, wordt gehouden 
om meer te weten te komen over de 
toepassingsmogelijkheden van een bij
zondere communicatievinding van de 
Delftse TH en het Instituut Teknologi te 
Bandung; het elektronische tele-school- 
bord.

Dit tele-schoolbord is een soort ,,beeld- 
radio” . De techniek hiervan houdt in dat 
op een punt, dat zelfs duizenden kilometers 
van een schoolbord verwijderd kan zijn, 
een leraar een gesproken les kan geven 
via een gewone radiozender. Daarbij kan

hij tevens, niet-bewegende, getekende of 
geschreven afbeeldingen meeseinen. Zowel 
het geluid- als het beeldsignaal kan met 
een normaal radiotoestel worden opge
vangen. Een speciaal apparaat maakt dan 
in de schoolklas de tekeninformatie zicht
baar, zodat beeld en geluid tegelijkertijd 
overkomen.

Deze t.v.-variant is vorig jaar met succes 
in Indonesië beproefd. In Indonesië en 
overigens ook in verschillende andere, 
uitgestrekte, ontwikkelingslanden, lijkt 
deze vorm van onderwijs een uitkomst. 
In Nederland zal het elektronisch school
bord naar alle waarschijnlijkheid geen

verdere toepassing vinden, omdat aile 
delen van ons land gemakkelijk via de 
televisiewegen te bereiken zijn.

Omdat de Fryske Akademy te Leeuwarden 
echter belangstelling heeft getoond, name
lijk in verband met het onderwijs in de 
Friese taal, wordt de tele-bordtechniek 
(men noemt dat scribosonie) nu ook in 
Nederland beproefd. Echter in zoverre 
dat de uitzendingen uitsluitend via de 
TV- en FM-zenders van Smilde geschie
den. De proef in Friesland is namelijk, 
van instructieve en niet van technische 
aard.

'Q v a lu a t le  der ^^l^atuur

f

Het World Wildlife Fund, An Interna
tional Foundation for Saving the 

^  World's Wildlife and Wild Places, zoals
de officiële naam luidt, kan bogen op 
een slechts korte maar wel roemvolle 
geschiedenis. Kort, doordat het fonds 
nog geen twaalf jaar bestaat, maar 
roemvol omdat er in die paar jaren al 

ernorm veel prachtig werk verricht is.
Vooral kort na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog 
stond een aantal diersoorten er bepaald slecht voor. Spe
ciaal de onervaren regeringen in de pas zelfstandig geworden 
Afrikaanse miniatuurstaatjes hadden wel wat anders te doen 
dan wilde beesten te beschermen; de stroperij nam er hand 
over hand toe, de door de voormalige blanke kolonisten ge
stichte natuurparken werden verwaarloosd en verscheidene 
ook voorheen al zeldzame diersoorten kwamen het uitster
ven nabij.
Tot degenen die daar met grote nadruk de aandacht op ves
tigden behoorde o.a. de bekende Engelse professor Sir 
Julian Huxiey, die in een serie artikelen in The Observer 
wees op het verlies dat heel de beschaafde wereld zou lijden 
als dergelijke interessante dieren voorgoed van de aard
bodem verdwijnen zouden.
Talloze lezers reageerden darop, onder andere een zekere 
Victor Stolan. Deze opperde het plan om een beroep te 
doen op een aantal vermogende mensen en op die rtianier 
enige miljoenen ponden te verzamelen, waarmee de bescher
ming van de bedreigde soorten effektief ter hand zou kun
nen worden genomen.
Stolan drong op haast aan; er viel geen tijd meer te verlie
zen. Zijn idee vond ingang, prominente persoonlijkheden 
schaarden zich achter zijn plan en zo kwam in mei 1961 
onder voorzitterschap van Prins Bernhard het World Wild
life Fund tot stand.
In verscheidene landen werden onderafdelingen opgericht, 
het eerst in Engeland, Zwitserland en de Verenigde Staten, 
daarna, in 1962, in Nederland.
Ons Wereld Natuur Fonds heeft in de tien jaren van zijn be
staan al bergen werk verzet en het leeuwedeel van dat 
werk is verricht door vrijwilligers, die hun vrije tijd beschik
baar stelden om het prachtige doel te dienen. Tot de projek- 
ten die met Nederlandse steun tot stand kwamen behoren
o.a. de oprichting van het dierentehuis in Kenya, de aankoop 
van een enorm vogelreservaat in de delta van de Spaanse 
Guiadalquivir (ga er in uw vakantie eens naar toe! ), de 
bescherming van de Galapagos eilanden, reservaten in Paki
stan en ten slotte: het beheer van het reservaat Goenoeng 
Leuser in Atjeh, waarmee men; niet alleen het behoud van 
een zeldzaam stuk oerwoud maar ook het voortbestaan van 
de orang oetan en de laatste Sumatraanse rhinocerossen 
hoopt te kunnen bewerkstelligen.
Deze opsomming geeft natuurlijk voedsel aan het nog vrij 
algemeen verbreide geloof dat het WWF alleen maar het 
voortbestaan van "rare beesten in verre landen" beoogt, 
maar niets is minder waar: in de tien jaar van zijn bestaan 
heeft het Nederlandse Fonds al voor ruim twee ton aan 
objekten in eigen land besteed. Dat geschiedt dan via de 
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Neder

land, die aan dit geld altijd een passende en waardige be
stemming weet te geven. Twee ton voor projekten in een 
land waar ai zo veel (maar nooit genoeg! ) voor het behoud 
van natuurgebieden en de bescherming van wilde dieren ge
daan wordt!

vV

"rare beesten in verre landen"?

Het Wereld Natuur Fonds Nederland heeft nog meer gedaan 
dan alleen maar propaganda maken eh geld inzamelen. Het 
is deze afdeling geweest die destijds het initiatief nam tot 
het houden van het eerste internationale kongres van het 
WWF. Een kongres dat alle deelnemers nog vers in het ge
heugen ligt, onder meer door het feit dat Prins Bernhard, 
die de vergadering openen zou, juist in de voorafgaande 
nacht voor het eerst grootvader geworden was. Het kongres 
vierde dat heugelijke feit door de nieuwbakken opa een 
grote pandabeer (het embleem van het WWF) voor de kleine 
Willem Alexander te overhandigen.
In dat zelfde jaar, 1967, drong de Nederlandse afdeling er 
op aan, studie te maken van de wijze waarop het bestaans
recht \iax\ de levende natuur kan worden aangetoond. Droe
vig eigenlijk dat zoiets in deze wereld noodzakelijk blijkt te 
zijn!
Een broer van sir Julian, de bekende schrijver Aldous Hux
iey, heeft al in 1932 in zijn boek Brave New World een hui
veringwekkende schildering gegeven van een toekomstige 
Wereld, waarin allerhande technieken een zo allesoverheer
sende positie hebben verworven dat er voor de natuur bijna 
geen plaats meer is overgebleven. Ongetwijfeld zal een der
gelijke afschuwelijke nachtmerrie nooit werkelijkheid wor
den, maar zelfs een flauwe afspiegeling van Huxieys wereld 
mag op onze aardbol nooit een kans krijgen! En daarom 
zal het nodig zijn om aan de hand van duidelijke en voor 
de huidige mens verstaanbare gegevens aan te tonen dat de 
natuur recht heeft op haar plaats onder de zon, dat het niet 
aangaat om maar willekeurig natuurgebieden te bestemmen 
voor woningbouw, voor indrustrievestiging, voor wegaanleg, 
ja zelfs niet voor uitbreiding van landbouwarealen!
Hoe kunnen wij, in voor onze wereld begrijpelijke symbo
len, de waarde van de natuur vergelijken met die van de 
landbouw, van het verkeer, van de industrie en van de ste
denbouw? Dat is de gigantische taak, die de werkgroep 
Evaluatie der Natuur op de schouders genomen heeft. Laten 
wij hopen dat zij die taak op ondubbelzinnige wijze tot een 
goed einde brengen moge!
Wij zullen uit dat resultaat dan de vol
doening kunnen putten, meegewerkt te hebben aan het leef
baar houden van onze wereld voor hen die na ons komen!

(Uit: Assurant, DJB)
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De redactie van „de Nederlander" behoudt 
zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten.

Spektator in het 

nieuwe schrijven*

Zie: Heer Bommel en het Nieuwe Den
ken.

Sinds enige tijd lees ik de Nederlander 
weer met genoegen. Om precies te zijn: 
sinds er regelmatig bijdragen van De 
Boo en Mateman in staan. Met de strek
kingen van hun artikelen ben ik het 
(als ietwat rosé Unielid) veelal niet eens. 
Maar hun verhalen zijn doordacht, goed 
opgebouwd, sterk beargumenteerd en 
vooral: zeer leesbaar. De narigheid is, 
dat de zich progressief noemende scri
benten en sprekers - en dan vooral als 
ze lid zijn van de Unie - mij zo mateloos 
vervelen en op den duur nog meer ver
moeien door hun gewichtigdoenerij, hun 
overmatig gebruik van quasi-geleerde ter
men en hun gebrek aan logica. En dan 
dat moraliserende toontje! Bijvoorbeeld 
over de ,,farizeeër”  Mateman. De ver
lichte geest, die tekent met Spektator, 
zegt dat in het verhaal van Mateman 
,,iedere zin bol staat van zelfgenoegzaam
heid en emotionele doordraverij” . Zon-, 
der dit voor zelfs maar één zin aan 
te tonen of te illustreren. ,,Mateman doet 
de realiteit geweld aan” , ,,gaat zich 
te buiten aan emotioneel geschrijf” , 
,,draaft door en berijdt stokpaardjes”  
(mooie combinatie). Een opeenstapeling 
van kreten in plaats van argumenten. 
,,Bij eerste confrontatie”  vond de schrij
ver reeds elf fouten. Als ik er van 
uitga dat hij daarmee bedoelt ,,nadat 
ik het de eerste keer gelezen had”  kan 
ik twee dingen constateren:
1. Hij vond het blijkbaar toch de moeite 
waard het artikel meermalen te lezen.
2. Hij suggereert dat hij zo knap is, 
dat - • had hij geschreven wat hij na 
tweede lezing aan fouten vond - het 
weekblad te klein zou zijn om zijn penne- 
vrucht op te nemen. Over zelfgenoeg
zaamheid gesproken!
3. Er wordt overigens geen enkele fout 
aangetoond. Het Unieplebs moet geen ver
beelding- hebben, laat staan naar argu
menten vragen.
Vervolgens vertelt de schrijver rustig, 
dat er in de Unie tenminste nog iemand 
is, die nuchter wil blijven. Hij bedoelt 
daarmee zichzelf. Maar de enige ver
ontschuldiging voor geschrijf op zijn ni
veau en toon zou gevonden kunnen wor
den in een gave kater. De preek van 
Spektator eindigt op gepaste wijze met 
een vermaning: Mateman moet gaan na
denken, met name over het verhaal van 
farizeeer en tollenaar. Ik kom tot de 
volgende conclusies:
1. Als er Bijbelgedeelten met Unieleden 
in verband moeten worden gebracht, dan 
is het aan Spektator om te mediteren
n.a.v. Spreuken 6: ,,Een nietsnut, een 
onheilstichter is hij, die met bedrieg
lijken mond rondgaat” .
2. Het is fout dat de redactie voor KVP 
en ARP beledigende artikelen opneemt. 
Spektator zet hen in de hoek van de 
tollenaars, d.w.z. van corrupt collabo
rerend geteisem. Met name Nelissen, 
Van der Stee en Zijlstra zullen daar 
niet blij mee zijn. Tenzij ze de Neder
lander lezen en beseffen dat het stuk 
van Spektator de politieke dijenkletser 
van het jaar is en dat iedere beweging 
recht heeft op haar eigen clowns.

Dr. H. A. Schuring.

H et „denkraam " van 
Schuring

Het artikel ,,Spectator en het nieuwe 
schrijven”  van dr. Schuring geeft mij, 
ten aanzien van één punt, aanleiding tot 
een wederwoord.
Hij betoogt dat gesproken is over elf 
kritische kanttekeningen bij Matemans 
verhaal, zonder één argument te noemen. 
Dit is niet geheel juist. Ik heb één punt 
van kritiek behandeld namelijk de authen

tiek christen-democratische staatkunde, 
die Mateman de CHU toedeelt.
Verder moet ik opmerken dat Schurings 
eerste constatering ten onrechte is gedaan. 
Ik heb het artikel van Mateman slechts 
één maal gelezen en toen op elf plaatsen 
een vraagteken gezet.
Niet omdat ik na tweede lezing zoveel 
,,fouten”  (beter gezegd politieke missla
gen) vond maar omdat bij de eerste kennis
making met het stuk mij duidelijk was dat 
iedere zin bol staat van zelfgenoegzaam
heid en emotionele doordraverij, zou een 
reaktie nog al veel tijd van mij en veel 
ruimte in De Nederlander vergen. Dat het 
CH-weekblad hiervoor te klein zou zijn 
heb ik niet betoogd.
Schuring vraagt illustratie van mijn 
kritiek. ,,He is asking for more” . Daar 
heeft hij recht op. Alleen hierom volgen 
hieronder mijn elf aantekeningen, met 
korte toelichting. Belangstellende lezers 
verwijs ik naar Matemans artikel ,,De 
CHU heeft de christen-democratie gered”  
in De Nederlander van 1 juni j.T.

1 ) ,,Onze Kamerfraktie heeft U getoond 
dat ook een electorale nederlaag 
in een politiek succes kan worden 
omgezet” .

Dit kan op langere termijn eerst blijken 
bij de volgende Kamerverkiezingen. Op 
korte termijn is het succes van de VVD 
bepaald groter. De VVD boekte sinds de 
verkiezingen een ledenwinst van omstreeks 
13000. De CHU niet meer dan 150 leden.

2 )  ,,De CHU is daardoor geworden tot het 
politiek tehuis van al die Neder
landers, die het socialisme afwijzen 
maar toch een nauwe binding tussen 
levensbeschouwing en staatkundig 
handelen wensen te behouden” .

Deze formulering is mij te negatief ge
steld. Ik ben niet primair CHU-lid omdat 
ik het socialisme afwijs maar omdat de 
CHU mij aanspreekt; ik wijs bovendien 
de VVD a la Wiegel af.

3 )  ,,Onze fraktie heeft daarmee vertolkt 
wat in onze achterban leeft...”

Mateman gaat hier wel heel makkelijk 
voorbij aan de brieven van de zogenaamde 
groep van 48 en de 10 CH-leden. Onder 
deze leden bevonden zich bovendien enkele 
oud-Kamerleden en enige kandidaat- 
Kamerleden.

4) Vandaar de grote bijval uit alle kringen 
zowel van Biesheuvel als van de r.k. 
hoogleraar Duijnstee...”

Duijnstee spoort via de Telegraaf Tilanus 
aan een splitsing in de chr. democratie 
aan te brengen ongeveer als Roscam 
Abbing dit heeft gedaan. Het verheugt 
mij dat Tilanus in zijn rede bij de rege
ringsverklaring de gedachte van Roscam 
Abbing heeft afgewezen en op de sugges
ties van Duijnstee niet is ingegaan. 
Biesheuvels sympathie voor de CHU gaat 
nog niet zover dat hij een van de 150 
nieuwe CH-leden is. Telegrammen van 
Biesheuvel zijn voor zover mij bekend 
niet door de CHU ontvangen.

5) ,,Het eigen geluid van de CHU heeft 
de chr. democratie niet verzwakt 
maar juist gered” .

Dat zal nog moeten blijken. Men kan op 
even goede gronden stellen dat het optre
den van de CHU het begin is van een defi
nitieve breuk in de chr. dem. samen
werking.

6 )  ,,Vooral in de KVP maar ook in de 
ARP werd steeds sterker de groep, 
die de polarisatie in feite wilde accep
teren. Zij zag een nieuwe CDU immers 
als een ,,progressieve”  partij...”

Ik betwijfel of genoemde groepen de 
polarisatie accepteren. Voorts vergeet 
Mateman dat met name bij de jongste 
verkiezingen Wiegel de polarisatie even 
ijverig heeft gepropageerd als de linkse 
drie. Het resultaat is bekend.

7 )  ,,Nu immers de CHU aan de authen
tieke chr. democratische staatkunde 
heeft vastgehouden”

Dit punt is reeds uitvoerig behandeld 
in mijn artikel in De Nederlander van 
8 juni.

8 )  ...de ARP en KVP door zich niet 
verder vast te klinken aan Keerpunt”

Ik raad Mateman aan eens rustig de 
Handelingen over de regeringsverklaring 
te lezen, met name de redes van Aantjes 
en vooral Andriessen.

9 )  , , . . .maar dat door de CHU op langere 
termijn het bestaansrecht van de 
christen-democratie als eigen poli
tieke stroming behouden is ”

Dit punt zou inderdaad nog al wat ruimte 
vergen, zij het niet het hele CH-weekblad. 
Kortheidshalve slechts het volgende. 
Mateman wenst de CHU kennelijk terug 
te voeren op uitgangsstellingen van om
streeks 25 jaar geleden. Na twee verkie
zingsnederlagen en met een sterk ver
grijsde kiezersaanhang, zie ik hier weinig 
perspectief in.

10) ,,Het zal er daarbij tevens om moeten 
gaan de rol van ,,waakhond”  tegen 
de KVP en de ARP te spelen”

Mijns inziens is de chr. democratie een 
gezamenlijk belang van KVP, ARP en CHU. 
Het aannemen van een ,,waakhondfunktie”  
past mijns inziens weinig bij een sfeer 
van onderling vertrouwen die hierbij een 
noodzakelijke voorwaarde is.

11) ,,Ondertussen zal de CHU als partij- 
organisatie de fraktie daarbij niet 
voor de voeten moeten lopen met een 
ontijdige eenheid”

Terzijde, Mateman bedoelt vermoedelijk 
een voortijdige eenheid. Mede gelet op 
mijn aantekening bij punt negen kan ik 
deze opvatting over de funktie van Unie
raad en Algemene Vergadering niet delen. 
De Unie heeft als moderne politieke partij 
in deze tijd de taak het fraktiebeleid 
kritisch doch konstruktief te volgen. 
Matemans verhaal tendeert mij te veel 
in de richting van ,,ja knikken en applau- 
diseren” .

Verder nog enkele korte opmerkingen. 
Wij zijn een volk van theologen. Ik had 
kunnen weten dat mijn opmerking over de 
farizeeër en de tollenaar door sommigen 
zoals Schuring, theologisch zou worden 
geïnterpreteerd, waarbij men de tollenaar 
in relatie zou brengen met KVP en ARP. 
Schurings interpretatie van de gelijkenis 
van de farizeeër en de tollénaar - want daar 
schreef ik over - is echter niet de mijne.

Het is ook merkwaardig dat Schuring aan 
een artikel van ,,een nietsnut, eenonheils- 
stichter, die met bedrieglijke mond rond
gaat” ; alsmede een politieke clown, zoveel 
aandacht meent te moeten besteden.

Zijn-opvatting over mijn artikel is boven
dien innerlijk tegenstrijdig. Eerst zegt 
Schuring artikelen, als van Spectator, zo 
vervelend en zo vermoeiend te vinden. 
Aan het slot van zijn betoog spreekt hij 
echter over ,,de politieke dijenkletser 
van het jaar” , hetgeen op uitbundige 
vrolijkheid wijst.

Kennelijk is Schurings opvatting over mijn 
artikel tijdens het lezen gewijzigd. Dan 
wel, deze innerlijke tegenstrijdigheid moet 
worden verklaard - om ook eens in de 
stijl van Heer Bommel te blijven - uit 
het feit dat Schuring maar ,,een klein 
denkraam”  heeft.
Tenslotte, uitdrukkingen als , .Unieplebs”  
en beoordeling van mijn artikel ,,op het 
niveau van een gave kater”  laat ik geheel 
voor rekening van de heer Schuring.

Spectator.

„M oet dat
nou zo ? ?"

Als ik de laatste weken de Nederlander 
goed lees, wordt er m.i. erg veel moeite 
gedaan de leden van de CHU te bewegen 
de ontwerp-resolutie op de algemene ver
gadering van 23 juni a.s. toch vooral 
goed te keuren.
Mag ik voorop stellen, dat ik een vurig ̂  
voorstander ben van samenwerking en 
indien enigszins mogelijk van het vormen 
van één partij!!! In onze kerken ter plaatse 
en ook in de gemeenteraad is de samen
werking zeer goed. Helaas kan ik dat op dit 
moment niet vaststellen in de hogere 
regionen!
Als ik in de ontwerp-resolutie lees:

,,doet een beroep op de fracties in de 
Eerste en de Tweede Kamer van de 
drie partijen hun werkzaamheden 
zodanig te integreren, dat tussen nu 
en het najaar 1973 de eensgezindheid 
van de drie partijen wordt weerspiegeld 
in het beleid van de fracties”

dan ben ik zeer bedroefd, dat en ons 
Hoofdbestuur en de Unieraad deze ont
werp-resolutie zo goedkeuren. Dit is m.i. 
verraad aan onze kamerfracties, ongeacht 
of men hierop juridisch spitsvondigheden 
wil toepassen om een en ander goed te 
praten!!!
Prof. Van Hulst heeft terecht gezegd, 
dat de Eerste Kamerfractie het kabinet 
Den Uyl zakelijk zal beoordelen. Het 
lijkt mij juist, dat wij dat ook doen ten 
opzichte van de ARP en de KVP nu zij 
ons in de steek hebben gelaten en de , 
gemaakte afspraken niet zijn nagekomen.
Ik wil hier dan ook duidelijk vaststellen 
wij zijn niet uit de boot gevallen maar 
zij!!!
Als wij in de christelijke politiek zo 
weinig kunnen bouwen op gemaakte 
afspraken dan blijft bij mij de vraag 
,,MOET DAT NOU ZO?”  en i s ' mijn 
antwoord op dit moment ,,nee zo niet” . 
Daarom raad ik de algemene vergadering 
sterk aan om een beslissing over de 
ontwerp-resolutie voorlopig uit te stel
len!!!

13 juni 1973 

Eerbeek (Gid.) B. Peters
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Samenwerking een feit
Op saterdag 23 juni is opgericht het 
Christen-Democratisch Appèl. De partij
raden van de KVP en ARP hebben vanuit 
Utrecht in het Jaarbeursgebouw, De Al
gemene vergadering van de CHU vanuit 
Schouwburg Orpheus in Apeldoorn een 
oproep gedaan aan het Nederlandse volk 
om steun aan een nieuwe christen-demo- 
cratische politieke organisatie in oprich
ting, die vanuit de bestaande nauwe sa
menwerking tussen KVP, ARP en CHU 
krachtig wil gaan werken aan de totstand
koming van een verantwoordelijke maat
schappij, geinspireerd en gestuwd door 
het evangelie.
Elders in dit ledencontactblad staat de 
tekst afgedrukt van de resolutie die zater
dag met grote meerderheid door de drie 
partij-organen werd aangenomen en de 
formulering die de AR-partijraad aan 
deze resolutie toevoegde.
Op deze plaats brengen wij een vraag
gesprek met de drie partijvoorzitters 
over het Christen-Democratisch Appèl, 
dat zaterdagavond, direct na afloop van de 
partijvergadering werd afgenomen.

- In het AR-weekblad Nederlandse 
Gedachten heeft de waarnemend voor
zitter van de ARP, drs. J. de Koning 
de resolutie ,,bepalend” voor de toe
komst van dechristen-democratische 
politiek en voor zijn eigen partij 
genoemd. Wat zullen de consequen
ties concreet zijn en kunnen regle
mentaire bepalingen die nog tegen
houden?

- Drs. De Koning: ,,Wij hebben steeds 
gezegd: De beslissing iiet CDA op te 
richten is een principebesluit. Maar naar 
mijn mening hoort een principebesluit 
voor een principiële partij als de ARP 
verstrekkende consequenties te hebben. 
Wij hebben vandaag gediscussieerd over 
alle denkbare consequenties, en uitein
delijk is de resolutie met 170 stemmen 
vóór en 38 tegen aangenomen. Ik ben erg 
blij met dit vertrouwen van de partijraad 
voor onze koers, en dat vertrouwen zal, 
ook als het op de concrete uitwerking 
aankomt, z’n weerslag moeten vinden.”

- Dr. De Zeeuw (KVP): ,,ïk sluit me 
daarbij graag aan. Ik had gehoopt op deze 
uitslag, ook bij de ARP, maar had er 
niet op gerekend. Deze stemverhouding 
zegt dat de resolutie wel veel kritiek 
heeft opgeleverd, maar dat de drie par
tijen toch in dat spanningsveld een onge
lofelijke prestatie hebben geleverd om 
door vasthoudendheid de oprichting van 
een nieuwe politieke organisatie nu in het 
vooruitzicht te kunnen stellen. Dit moet 
toch voor veel Nederlanders een heel 
concrete stap en een grote bijdrage aan de 
politieke vernieuwing betekenen, vergele
ken bij de grote woorden die in de linkse 
partijen jarenlang zijn gesproken over een 
Progressieve volkspartij. Bovendien we
ten de mensen, ook de nieuwe kiezers die 
zich tot deze nieuwe beweging voelen aan
getrokken, wat ze aan ons hebben. Wij 
hebben een principiële discussie gevoerd 
en beschikken over een grote traditie die 
vooral het voeren van een verantwoord 
en evenwichtig overheidbeleid inhoudt.”

- Drs. De Koning: ,,Op de eerste plaats 
staat er een groot stuk idealisme achter 
dit appèl en achter ons beleid. Zonder dat 
zou het niet mogelijk zijn geweest het 
besluit met zoveel enthousiasme aange
nomen te krijgen.”

- Mr. Van Verschuer (CHU): ,,Op korte 
termijn zullen wij dit principebesluit gaan 
uitwerken in concrete voorstellen, die 
opnieuw aan de partijorganen zullen wor
den voorgelegd. Hoe precies de organi
satorische vernieuwingen zullen worden, 
is op dit moment nog niet te zeggen. 
Een belangrijk punt vind ik dat de drie 
partijen, ondanks hun verschillende po
sitie tegenover het kabinet, elkaar vast
houden. Wij hebben uitgesproken, alle 
drie, dat de christen-democratische sa
menwerking daardoor niet verbroken 
wordt. Sterker nog, we zijn desondanks 
in staat gezamenlijk een nieuw appèl op 
te richten.”

In terv iew  m et de drie p artiivo o n itte rs  .
over h e t Christen Democratisch Apphi I
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- De resolutie spreekt van politieke 
eenwording en een nieuwe organisa
tievorm waarin zowel aan de politieke 
eenheid als de geestelijke verschei
denheid recht wordt gedaan. Op welke 
termijn kan die nieuwe organisatie 
tegemoet worden gezien en zal dat het 
einde betekenen van de traditionele 
drie partijen in hun huidige verschij
ningsvorm?

- Drs. De Koning: ,,Ik noem niet graag 
een termijn. Het gaat inderdaad om een
wording, die naar mijn mening in fasen 
zijn vorm zal moeten krijgen. Wanneer 
dat proces is voltooid, zullen de oude 
partijen verdwijnen, opgeheven worden. 
We sturen aan op een zo spoedig mo
gelijke nieuwe vormgeving, en in de tus
sentijd zal de intensieve samenwerking 
worden voortgezet. De termijn waarop 
een en ander gerealiseerd kan worden, 
zal afhangen van:

a. de totstandkoming van een volledige 
politieke concensus (denk aan onze 
verschillende houding t.o. het kabi
net. De manier waarop dat vraagstuk 
in de AR-fractie is opgelost kan 
voor de totale samenwerking een 
voorbeeld zijn) en een principiële 
concensus, waarvoor met de be
slissingen van vandaag een belang
rijke basis is gelegd.

b. het tempo van besluitvorming door 
de partijen.

een Ie rem op de ontwikkeling. Kan 
het beroep in de resolutie op het 
verder gestalte geven aan de politieke 
wilsovereenstemming inhouden dat 
de CHU mogelijk op de duur zou toe
treden tot het kabinet-Den Uyl?

-  Mr. Van Verschuer: ,,Nee, ik meen dat 
dat een illusie is. Ik acht dat in dit stadium 
uitgesloten. Wel zie ik zeker als een 
mogelijkheid dat de CHU met haar beide 
partners bij volgende verkiezingen weer 
samen optrekt. Daarom ben ik een groot 
voorstander van één kandidatenlijst, één 
programma en één fractie bij die volgende 
verkiezingen, als uitvloeisel van het CDA, 
waartoe we vandaag hebben besloten. Het 
beroep op de Tweede Kamerfractie is 
daarnaast volkomen juist, maar ik moet 
er aan herinneren dat dat beroep niet 
alleen op de CH-fractie is gedaan. Die 
fracties vormen de étalagekast van de 
christen-democratische samenwerking. 
Nu kun je de afwijkende houding van die 
ene fractie gaan overdrijven, maar je 
kunt óók zeggen: Het was een kwestie 
van taxatieverschillen. Het behoeft niet, 
zeker gezien het extraparlementaire ka
rakter van het kabinet-Den Uyl, te bete
kenen dat de drie fracties aan verschil
lende programma’s gebonden zijn. De 
CHU bedrijft vanuit een gouvernementele 
gezindheid die haar traditioneel eigen 
is, de oppositie. Welnu, de fracties kunnen 
zoveel als maar enigszins mogelijk is 
één lijst trekken door uit te gaan van het

De drie voorzitters van KVP, ARP en 
CHU.
Van links naar rechts: dr. De Zeeuw 
(KVP), drs. De Koning (ARP) en mr. Van 
Verschuer (CHU).

- Mr. Van Verschuer: ,,Mijn partij heeft 
duidelijk de wil uitgesproken aan dit 
proces naar vermogen bij te dragen. Maar 
het tempo zal inderdaad van de politieke 
situatie, van de voorstellen, die nu worden 
uitgewerkt en van de partij-organen zelf 
afhangen.”

- Dr. De Zeeuw: „Die concensus die de 
heer De Koning noemt, kan naar mijn 
mening nu enorm gestimuleerd en gestuwd 
worden. Er kan van deze situatie, dit appèl, 
een enorm élan uitgaan. Anderhalf jaar 
geleden hadden wij met elkaar nog geen 
enkele illusie dat dit bereikbaar zou zijn. 
Overigens heeft mijn partij me vandaag 
nadrukkelijk opgeroepen te streven naar 
de totstandkoming van één nieuwe partij, 
voor de Statenverkiezingen van volgend 
jaar. Dat voorstel spreekt mij en mijn 
bestuur ook erg aan. Maar mocht het niet 
bereikbaar zijn, dan kan een sterke fede
ratie van onze partijen een goede tussen
stap zijn.”

- In dit verband betekent de positie
van de CHU, zo moeten we aannemen.

gezamenlijke verkiezingsprogramma. Het 
zou toch bepaald teveel eer voor het 
kabinet-Den Uyl betekenen, wanneer de 
christen-democratische samenwerking op 
langere termijn door dit incident door
kruist zou worden.”

- Dr. De Zeeuw: ,,In de bijna 100-jarige 
historie van de politieke verschijning 
van katholieken en diverse groepen pro
testanten in de politiek is samenwerking 
regel geweest en waren de min of meer 
ernstige verschillen in opstelling uit
zondering. We moeten de huidige si
tuatie beslist niet verabsoluteren.”

-  Drs. De Koning: ,,Kijk ook naar de 
goede samenwerking tussen christen
democraten op Europees en internationaal 
niveau.”

-  Dr. De Zeeuw en mr. Van Verschuer: 
,,En de vruchtbare samenwerking in tal 
van provincies en gemeenten,”

- Hoe beoordeelt u de openstelling 
van het CDA voor mensen van buiten 
de drie partijen?

-  Drs. De Koning: ,,Wij hebben ons nu 
uitdrukkelijk tot het hele Nederlandse 
volk gericht. De ARP is altijd een open 
partij geweest in de zin van: aan adspi-

rant-leden werd nooit iets anders ge
vraagd dan steun aan ons streven. Men 
wist daarbij echter steeds dat dit streven 
gericht was vanuit een duidelijke geeste
lijke achtergrond.”

-  Dr. De Zeeuw: „Wat dit betref blijven 
er natuurlijk enige nuanceverschillen. De 
KVP-partijraad heeft vandaag duidelijk 
een stapje teruggezet vergeleken bij mijn 
oorspronkelijke streven naar het incor
poreren van verschillende inspiraties. 
Die stap is bewust gezet, mijn partij was 
er niet in meerderheid voor. Daarom kan 
ik dat standpunt als voorzitter van harte 
verdedigen.”

- Mr. Van Verschuer: ,,Bij de CHU en 
ARP ging het de afgelopen jaren sterk 
om het karakter van het nieuwe partij
verband dat ons voor ogen staat, omdat 
deze twee partijen zeer hechten aan hun 
beginselprogramma’s. Op de tweede plaats 
komt bij ons bet werkprogramma, de 
praktisch-politieke richting dus, en op 
de derde plaats het organisatorische ka
rakter van de nieuwe groepering. Ik ge
loof dat die openheid pas in een volgend 
stadium echt belangrijk gaat worden. In 
de eerste plaats hebben wij nu een appèl 
gedaan op diegenen die bepaald nog wel 
enthousiast kunnen zijn voor een christen
democratische politiek wanneer zij maar 
niet blijvend met drie verschillende par
tijen geconfronteerd worden, maar het 
vooruitzicht hebben op één groepering. 
Ik geloof niet dat we met ons huidige ge
zamenlijk programma, dat bij de ver
vroegde verkiezingen noodgedwongen 
nogal summier moest zijn, zo’n duide
lijk profiel hebben. Wanneer we nu eerst 
een nieuw programma opstellen zullen we 
we dat profiel wel krijgen en kunnen 
mensen van buiten ook beoordelen of ze 
een keuze (q> ons niet zouden prefereren.”  
,,Ik wil er wel bij zeggen dat de zgn. 
nevenschikking van verschillende inspi
ratiebronnen voor de CHU onaanvaardbaar 
was. Ik ben dan ook blij dat de heer 
De Zeeuw dat stapje terug heeft willen 
zetten. Het zou naar mijn mening strijdig 
geweest zijn met ons uitjgangspunt en onze 
filosofie. Nu hebben we als CHU geen 
enkele moeite met de openheid die bet 
CDA vraagt. Wij hebben nooit gevraagd: 
Door welke deur kom je bij ons binnen, 
kiezer. We zijn er steeds vanuit gegaan 
dat de kiezer a) onze praktische politieke 
benadering kon onderschrijven, b) dat hij 
accepteerde dat wij vanuit het evangelie 
werkzaam willen zijn.”

- Moet de nieuwe partij die in de 
toekomst gaat ontstaan een christe
lijke partij heten?

- Dr. De Zeeuw: ,,Ik heb grote moeite 
met de term christelijke partij, vanwege 
de pretentie die je daarmee op je neemt. 
Ik zou liever willen spreken van mensen 
verenigd in een partij die de christelijke 
opdracht willen waarmaken en er dan 
een minder pretentieuze naam voor kiezen. 
Maar ik ben ervan overtuigd dat we het 
in een discussie volstrekt eens zullen zijn 
over de inhoud van deze termen.”

- Drs. De Koning: ,,Ik hecht juist aan 
die naam christelijke partij, al ben ik 
het volledig eens met de beer De Zeeuw 
dat we er iets anders onder verstaan. 
Ik hou me maar aan het woord van dr. 
Ruppert, door wie ik ben opgeleid: „Het 
is een groot waagstuk jezelf in je politiek 
en maatschappelijk bandelen te noemen 
naar Christus. Maar bet is een nog groter 
waagstuk om dat niet te doen.”

Ook samenwerking 
bij publiciteit
Wat de publiciteit over zaterdag 
23 juni 1973 betreft hebben KVP, 
ARP en CHU ook samengewerkt. 
Veel artikelen in ,,Politiek nieuws”  
(leden contactblad KVP), ,,Neder
landse Gedachten/AR-post”  (leden 
contactblad ARP) en ,,de Neder
lander” (leden contactblad CHU) 
zijn wat de dezer dagen verschij
nende nummers betreft hetzelfde, 
omdat zij handelen over de ver
gaderingen van de toporganen van de 
drie partijen.
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De voorste rij van de algemene verga
dering van de CHU in Orpheus te Apel
doorn.
Hier zitten onder meer de heren Brijnen 
van Houten, de nieuwe fractievoorzitter

Kruisinga, Lohmanstichting-voorzitter 
Diepenhorst, kamerlid Tolman, oud- 
minister Schollen, senator Beerekamp 
en mevrouw Haars, gedeputeerde van 
Utrecht.

AFSCHEID VAN TILANUS
Tilanus heeft afscheid genomen als voor
zitter van onze Tweede Kamerfractie. Wij 
wisten dat dit zou komen, maar de beslis
sing kwam toch nog als een verrassing. 
Toen hij begin vorig jaar het fractieleider
schap overnam van Mellema, zag hij dit als 
een tijdelijke voorziening, bij wijze van 
overbrugging, niet wetende wat hem te 
wachten stond.

In een vorige periode was hij al fractie
leider geweest, ook had hij onze Unie nog 
gediend als partijvoorzitter, maar zijn ge
zondheid had hem op een gegeven moment 
een halt toeroepen. Hij moest voorzichtig 
zijn, vandaar zijn aarzeling vorig jaar en

zijn duidelijke bedoeling slechts tijdelijk 
als fractieleider te fungeren!

Hij heeft er nu dan definitief een punt ach
ter gezet. Na een jaar dat hij voorde rest 
van zijn leven niet meer zal vergeten. 
Immers, al na enige maanden werd het 
kabinet-Biesheuvel demissionair. Wie kent 
niet zijn pogingen dat kabinet nog te red
den en het weer in het goede spoor te 
krijgen. Dankzij hem werdMr. Y. Schollen 
aangewezen een uiterste poging te doende 
zaak nog te lijmen. Helaas mocht dit ten
slotte niet gelukken.

Bij de verkiezingen werd hij lijstaanvoer

der. Wie die periode gevolgd heeft weet 
met welk een ongelooflijke inspanning hij 
zich daarvoor heeft ingezet.

Hij werd daarna onze woordvoerder bij de 
kabinetsformatie. Wat deze periode van 
hem gevraagd heeft, was bijna bovenmen
selijk, in elk geval onmenselijk. Wat een 
jaar is dit geweest.

Zaterdag heeft hij op de algemene verga
dering voor de laatste maal de Unie als 
fractievoorzitter toegesproken. Niet alleen 
om persoonlijke, maar ook om organisa
torische redenen vond hij het beter nu 
afscheid te nemen. Dan kan zijn opvolger 
zich tijdig voorbereiden op het nieuwe 
begrotingsplan. Wel blijft hij lid van de 
fractie, hij zal zichbezighouden met volks
gezondheid en maatschappelijk werk.

De Unie nam zaterdag op waardige wijze 
afscheid van deze fractieleider en bracht 
daarmee op niet mis te verstane wijze 
dank aan Tilanus voor alles wat hij in die 
fractie voor de Unie heeft gedaan. Tilanus 
kent de Unie als weinigen, weet tot in de 
toppen van zijn vingers wat haar beweegt 
en de Unie kent hem als de uiterst in
tegere, karaktervolle, betrouwbare strij
der voor gerechtigheid. Tilanus heeft 

‘ steeds gezocht naar dat wat bindt, actief 
gericht op harmonie, of, om het met Van 
Verschuer te zeggen: de man van de vol
strekte synthese.

Hij heeft zich volledig ingezet de Unie 
innerlijk te versterken, alle krachten te 
bundelen en weer vertrouwen te schenken. 
Ook wij willen hem hartgrondig danken 
voor dat alles en wensen hem van ganser 
harte nog een mooie tijd als kamerlid 
toe. Tilanus, dank, heel veel dank.

Welkom voor 
Kruisinga

Tilanus ging heen, nadat hij eerst nog voor 
een opvolger zorgde. Hij polste stuk voor 
stuk de leden van de Tweede Kamerfrac
tie en dat leverde unaniem de naam van 
Dr. R. J. H. Kruisinga. We verliezen een 
arts ei^krijgen een arts terug. De heer 
Kruisinga is langdurig werkzaam geweest 
op het terrein van de Volksgezondheid, 
waarbij hij zijn hoogtepunt bereikte in de 
jaren 1967-1971 toen hij als staatssecre

taris van Sociale Zaken en Volksgezond
heid deel uitmaakte van het kabinet-De 
Jong. In die periode hebben we hem leren 
kennen als een zeer bekwaam en succes- 
vol bestuurder van wiens tafel een onge
kende hoeveelheid wetgevende arbeid 
kwam. Zijn arbeid beperkte zich niet al
leen tot nationale taken, maar reeds snel 
zag hij de noodzaak en de mogelijkheden 
dat Nederland ook op internationaal ter- 
Tmn een belangrijke taak te vervullen had. 
V ^ vu ld ig  heeft hij ook daar ons land ver
tegenwoordigd en gediend.

In 1971 werd hij staatssecretaris van Ver
keer en Waterstaat in het kabinet-Bies
heuvel. In zijn vorige periode had hij zich
o.m. heel sterk gemaakt voor het milieu, 
toen dit als ’t ware nog nauwelijks ontdekt 
was, althans veel minder de directe aan
dacht had als nu. Ook in het kabinet- 
Biesheuvel heeft hij de milieuproblemen 
vanuit Verkeer en Waterstaat sterke aan
dacht gegeven. In de Nederlander van 
1 juni t.g.v. het afscheid van de CH- 
bewindslieden hebben we uitvoerig aan
dacht geschonken aan het vele wat hij in 
de periode van het kabinet-Biesheuvel 
heeft kunnen doen.

Het zal voor Kruisinga niet gemakkelijk 
zijn de taak van Tilanus over te nemen. 
Beide zijn arts van professie, maar tegen
over de soms zeer rustige wel ,,vader
lijk”  genoemde Tilanus, staat Kruisinga 
als ongetwijfeld bekwaam, maar soms b ij
zonder geëmotioneerd ambitieus politicus. 
Hij krijgt een zware erfenis mee, een 
fractie in oppositie, terwijl de beide andere 
christen-democratische partners in de 
regering-Den Uyl zitten. Alle drie hebben 
ze één gemeenschappelijk program. Daar
mee zijn ze de kiezers in 1972 tegemoet 
getreden en daarvan moeten ze nu zoveel 
mogelijk zien waar te maken. En na het 
besluit van jl. zaterdag trachten zoveel 
mogelijk gezamenlijk te realiseren. Dat 
zal niet eenvoudig zijn.

Op Kruisinga rust een zware verantwoor
delijkheid. Hij mag zich gesteund weten 
door zeer velen in de Unie. Niet voor 
niets was hij na Tilanus de eerste op de 
kandidatenlijst. Mag hem dit de moed geven 
zijn taak met vertrouwen op zich te nemen 
en de Unie en ons land ook op dit terrein 
op voorbeeldige wijze te dienen. Dat wen
sen wij hem gaarne en van ganser harte 
toe.

B.

Huishoudelijke zaken op de 

algemene vergadering
De algemene vergadering van de CHU heeft 
zaterdag 23 juni ook een aantal huishoude
lijke zaken afgedaan. Goedgekeurd werden 
de jaarverslagen van de Unie zelf en van 
een aantal met de Unie verbonden organi
saties. Ook de financiële stukken kregen 
algemene instemming.
Op voorstel van de Unieraad besloot de 
algemene vergadering niet in te gaan op 
voorstellen van de kiesverenigingen te 
Alkmaar en te Amstelveen, respectieve
lijk betreffende uitbreiding van de Unie
raad met twee door de vereniging van 
christelijk-historische leden van gemeen
te- en provinciebesturen voor te dragen 
leden, spreiding van de algemene verga
dering over twee dagen (een huishoude
lijke en een politieke dag) en de verplich
ting voor de kamerkringen om drie leden
vergaderingen per jaar te houden.
Het voorstel van de kiesvereniging te 
Huizen om de algemene vergadering het
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recht te geven niet alleen kiesverenigin
gen maar ook leden of groepen van leden 
te royeren werd na enig debat in handen 
gesteld van de statutencommissie.
De voorstellen van de kiesverenigingen 
Apeldoorn-centrum en Veenendaal over 
de christen-democratische samenwerking 
kwamen als zodanig niet in bespreking, 
gezien de behandeling van de ontwerp
resolutie over deze materie.

AKKOORD-

Zonder debat ging de algemene vergade
ring akkoord met het voorstel in het be
ginsel- en werkprogram van de CHU de 
volgende tekst op te nemen:
De openheid rondom de kabinetsformatie, 
maar bovenal de duidelijkheid bij de 
verkiezingen, kan worden bevorderd in
dien de politieke partijen vóór de verkie
zingen hun gemotiveerde voorkeur uit
spreken voor bepaalde partijen waarmede 
men bereid is regeringsverantwoordelijk
heid te dragen. Vooroverleg c.q. afspra
ken met welke politieke partij dan ook, 
mag nimmer leiden tot uitsluiting van 
welke constructieve partij dan ook, van
wege de onbekendheid met de uitspraak 
van de kiezers.

VerkiBzing 
leden Unieraad
De algemene vergadering van de CHU 
heeft vorige week zaterdag voorzien in 
een aantal vakatures in de Unieraad. 
Herkozen zijn L. C. van Dalen te Utrecht, 
L. de Snayer te Vlaardingen en dr. C. 
Blankestijn te Den Haag.
Als nieuwe leden zijn gekozen: drs. A. M. 
de Boo te Maasland, P. C. van Delden te 
Groningen, mr. G. van Muiden te Noot
dorp en mevrouw C. H. Evenhuis-van 
Essen te Amsterdam.

Prof. dr. P. A. J. M. Steenkamp bij het 
Uniebestuur aan tafel.
.Van rechts naar links: ds. Oliemans,

prof. Steenkamp, drs. Tilanus, mr. Van 
Verschuer, mr. Jansen van Raay, de heer 
De Kruijf en mevrouw Van Riet.

Bij CHU: pleit beslecht na
rede prof. Steenkamp

Het pleit voor de christen-democratische 
samenwerking was op de algemene ver
gadering van de CHU - in het cultureel 
centrum Orpheus te Apeldoorn - al beslecht 
voordat het onderwerp zelf In bespreking 
was geweest. Dat was nog in de ochtend- 
bijeenkomst, dieaanvakelijk gereserveerd 
was voor de afhandeling van de voor een 
jaarvergadering gebruikelijke huishoude
lijke zaken.
Het 'Uniebestuur had namelijk prof. dr. 
P. A. J. M. Steenkamp, de grote voor
vechter voor de christen-democratische 
samenwerking, bereid gevonden de Unie
leden, die in ongekend groot aantal waren 
opgekomen, toe te spreken en uitteleggen 
van hoe groot belang zaterdag 23 juni voor

KVP, ARP en CHU zou zijn. Zijn toespraak 
duurde hooguit een kwartier en daarna 
klonk een spontaan applaus op, dat overging 
in een staande ovatie.
Degene, die op dat moment de praktisch 
geheel gevulde Orpheus-zaal rondkeek, zag 
dat slechts weinigen waren blijven zitten 
en hun handen niet op elkaar brachten. Dat 
was het teken, dat de CHU in grote meer
derheid haar zusterpartijen niet in de steek 
wilde laten.

Prof. Steenkamp stelde duidelijk wat het al 
dan niet aanvaarden van het christen
democratisch appèl zal betekenen. ,,Bij het 
aannemen van het appèl binden de drie par
tijen elkaar. Maar bij verwerping gaan zij
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steeds verder uit elkaar” , zei hij. En hij 
waarschuwde ervoor dat het uiteengaan 
geen gevoog zou mogen zijn van misver
standen, ,,Door enkel misverstanden zijn 
huwelijken gestrand en zijn oorlogen ont
staan” .
Het christen-democratisch appèl wil al
leen maar, aldus prof. Steenkamp, een ant
woord zijn op de uitdaging van de bijbelse 
boodschap. ,,Op de KVP-vergadering op 
deze dag gaat KVP-voorzitter De Zeeuw 
zeggen, dat er wat dit betreft geen neven
schikking is van andere uitgangspunten” . 
Prof. Steenkarap herinnerde er aan, dat 
Paulus, in tegenstelling tot Petrus, de 
wereld introk en grenzen overging. ,,Dit 
geeft aan ons geloof een nieuwe dimensie. 
Wij vragen ook aan een ieder om met ons 
mee te doen.Wij willen geen bridgeclub of 
een sportorganisatie vormen en wij eisen 
van degenen, die meedoen geen paspoort. 
Velen willen immers in hun leven ethische 
waarden volgen, alhoewel zij niet naar de 
kerk gaan. Zij willen als christenen leven 
en daarom kiezen zij ons” .

PROFIEL

Volgens prof. Steenkamp willen daarom 
KVP, ARP en CHU een appèl op een ieder 
doen om nieuwe wegen te volgen. ,,Het 
politieke profiel van de christen-democra- 
tie in Nederland is: meer hulp aan ontwik
kelingslanden, lid blijven van de NAVO, 
afwijzen van het baas-zijn in eigen buiken, 
streven naar redelijker inkomensverhou
dingen, controle op de grote machtsorga
nisaties, meer zeggenschap van de onder
nemers in de bedrijven, staatkundige ver
nieuwingen, meer welzijn en spreiding van 
informatie, macht, kennis en cultuurover
dracht” .

De besluitvorming van de drie partijen 
leidt of tot splijting van de christen
democratie in Nederland, of tot het samen 
zoeken naar een volledige bundeling van 
krachten. ,,Want dan kunnen we recht doen 
aan de misdeelden, aan onze medemensen 
veraf en dichtbij, die beelddragers Gods 
zijn, zoals de profeet Micha ons in het 
Oude Testament voorhield” .

TIENTALLEN

De discussie over de ontwerp-resolutie.

enkele uren na de toespraak van prof. 
Steenkamp, bracht ver over de zestig Unie
leden achter het spreekgestoelte. Ieder 
kreeg slechts enkele minuten om zijn 
boodschap aan de ander over te brengén. 
Voorstanders, tegenstanders en weife
laars, zij kwamen afwisselend aan het 

-woord. Soms klonk applaus, soms was er 
duidelijke afkeuring en soms was er boos
heid omdat Unievoorzitter mr. O. W. A. 
van Verschuer (die zelf met een warme 
oproep tot aanvaarding van de resolutie 
het debat had geopend) geen overschrij
ding van de spreektijd toeliet.
Ds. A. K. Abelsma, hervormd predikant 
te Wateringen, sprak namens decentrum- 
gespreksgroep, welke groep al eerder 
schriftelijk had laten weten tegen te zijn. 
,,Wij zijn wel voor samenwerking, niet 
voor samenstelling” , aldus ds. Abelsma. 
,,Het aannemen van de resolutie zal zeer 
slecht overkomen. De CHU is net bezig 
enig vertrouwen te winnen bij duizenden 
kiezers, die zij de laatste jaren verloren 
heeft. Die verspelen we nu” . Oud-minister 
mr. H. K. J. Beernink, ere-voorzitter 
van de CHU, zei ,,mordicus”  tegen de 
resolutie te zijn. ,,Het is bepaald geen goed 
stuk. In de nota van de contactraad wordt 
onvoldoende recht gedaan aan het beginsel 
van de Unie. Bovendien zal de politieke 
onduidelijkheid toenemen, als een opposi
tiepartij (CHU) samengaat met twee rege
ringspartijen (KVP en ZRP)” . Mr. Beer
nink deelde mee, hoe de uitslag ook zou 
zijn. lid van de CHU te zullen blijven. 
,,Ik loop niet weg, ik blijf de CHU trouw, 
want ik ben al 47 jaar lid. Maar ik heb 
geen fiducie in de christen-democratische 
partij” .
Het oud-lid van de Tweede Kamer, mr.
C. A. Bos, wees er op, dat het niet om 
opheffing gaat. ,,Het gaat om de invloed 
van de christen-democratie op de samen
leving. Als we de resolutie afwijzen, voe
ren we de polarisatie in binnen de chris
ten-democratie en binnen de CHU, terwijl 
wij in de verkiezingsstrijd juist de pola
risatie te vuur en te zwaard bestreden 
hebben. Als we niet samengaan, dan vagen 
we de CHU weg” . Oud-minister mr. Y. 
Scholten voegde daaraan toe, dat het aan
vaarden van de resolutie een verdere stap 
is en nog geen eindfase betekent. ,,We 
gaan een heilloze weg op als we de ver
dere stap niet nemen” .

GEEN BELETSEL

De weifelaars hadden het liefst uitstel van 
behandeling van de resolutie gezien. Zij 
vonden de tijd van voorbespreking in 
eigen kring te kort en meenden ook, dat 
maar eens moest worden afgewacht hoe 
in het parlement de samenwerking zich 
zou voltrekken. Fractievoorzitter drs.
A. D. W. Tilanus nam die ongerustheid 
weg. ,,De resolutie is voor onze fractie 
geen beletsel. Wij behouden vrijheid van 
handelen” .
Deze opmerking van drs. Tilanus was aan
leiding voor de algemene vergadering de 
motie-Heinkenszand over te nemen. Daar
in staat, dat de oproep tot samenwerking 
van de fracties dient te geschieden op 
basis van het gemeenschappelijk urgentie- 
program 1971-1975 en van de schets van 
beleid van de drie partijbesturen.

Het voorstel van de afdelingen Haarlem 
van KVP, ARP en CHU om binnen een 
half jaar een federatie te vormen en bin
nen een jaar een gemeenschappelijke partij 
werd met algemene stemmen in handen ge
steld van de modellenclub van de drie par
tijen. Deze club gaat in de komende maan
den de samenwerking nader gestalte geven.

GROTE MEERDERHEID

En zo bleef in de algemene vergadering 
van de CHU alleen nog de beslissing over: 
uitstel, afstel of goedkeuring. Uitstel was 
voorgesteld door de kiesverenigingen te 
Ermelo, Speuld, Horst en Telgt en door 
de kamerkring Dordrecht.

Het stemmen over het al dan niet uitstel
len bracht de gebruikelijke verwarring 
wat betreft het aantal omhooggestoken 
oranje of witte vlaggen. Maar de nauwge
zette tellling gaf als resultaat: 435 tegen 
uitstel, 176 voor uitstel.
En daarmee was definitief het pleit be
slecht. Want omstreeks half zes, na de 
vraag van voorzitter Van Verschuer wie 
vóór de resolutie was, gingen minstens 
net zoveel oranje vlaggen - ten teken van 
instemming - omhoog als even tevoren toen 
de oranje vlaggen het uitstel tegenhielden. 
De CHU sprak zich in grote meerderheid 
uit voor de oprichting van het christen
democratisch appèl!
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Unievoorzitter Van Verschuer:

We moeten proberen 
zieners te zijn
,,We moeten proberen met elkaar zie
ners te zijn en een luik te openen dat 
zicht geeft op de komende tijden” .

Aldus Unievoorzitter Van Verschuer in 
zijn openingsrede op de algemene ver
gadering op 23 juni.

Hij wees er op dat de mentaliteit om el
kaar te vinden in discrediet is geraakt. 
Zowel in het kabinet-Biesheuvel, als inde 
CHU en in onze samenleving is het zoeken 
naar wat bindt in discrediet geraakt. Het 
woord compromis durft men nauwelijks in 
de mond te nemen. Men kiest vaak noch 
het compromis noch het conflict maar 
leeft langs elkaar heen.

Van Verschuer achtte het principieel on

juist dat de PvdA nu reeds stappen neemt 
om de polarisatie ook naar de staten- en 
"■emeenteraden over te planten.

Het bestuur heeft de Lohmanstichting ad
vies gevraagd over de opstelling bij deze 
verkiezingen. Hij herinnerde er aan dat de 
Unieraad heeft besloten de kandidaats
stelling voor de Kamerverkiezingen nader 
te bezien.

TE KORT

Tijdens de verkiezingen hebben de chris
ten-democratische partijen tekort gescho
ten in het bieden van een werkelijk alter
natief aan de kiezers. In het bijzonder de 
CHU heeft identiteit verloren door de drang 
elkaar aan te vallen.

Unievoorzitter mr. Van Verschuer aan 
het woord.

Over het kabinet-Den Uyl merkte spreker 
op dat dit kabinet op onze steun kan reke
nen wanneer het verantwoordelijkheid wil 
dragen voor het hele volk.
Wanneer men echter onevenwichting be

langen van bepaalde groepen wil beharti
gen zal de CHU dit kabinet bestrijden. Hij 
wees in dit .verband op het terrein waar 
normen van leven en dood gelden. Voorts 
op de wijze waarop vaak afbrekende akties 
van jongeren in het leger met de mantel 
van het begrip worden bedekt.

Aandacht vroeg hij voorts voor het sterke 
verlies van de christen-democratische 
partijen in de grote steden. Hier zal meer 
aandacht aan besteed moeten worden.

KEUZE

,We staan vandaag, aldus de Unievoor
zitter, voor een keuze. We kunnen ons 
beginsel en onze politiek blijven beleven 
in de CHU. We kunnen ook samen met 
gelijkgezinden uit KVP en ARP een eigen
tijdse vertaling 'geven van wat ons leidt 
krachtens de Evangelische opdracht. We 
willen daarbij werken aan een partij, die 
niet een optelsom is van KVP, ARP en 
CHU maar de beginselen en een politiek 
program verwoordt, die wij ieder op eigen 
wijze kunnen beleven.

Zoals wij destijds bij oprichting van de 
CHU werkten aan het in bedding brengen 
van drie politieke stromingen mogen wij 
vandaag een begin maken met het in één 
bedding brengen van een sterke stroming, 
die de Christen-Democratische politiek 
wil laten voortvloeien in onze samenleving.

Drs. Tiianus:

CH-fraktie wil samenwerking met KVP en ARP positief bezien
Het beroep in de resolutie op ons gedaan 
zullen wij, waar mogelijk, positief beant
woorden. Aldus de voorzitter van de 
CHU-Tweede-Kamerfractie, drs. A.D.W . 
Tilanus, in zijn rede op de algemene 
vergadering van de CHU in Apeldoorn.

Voortgang van de christen-democratische 
samenwerking is, gelet op de grote pro
blemen waar wij voorstaan, van groot 
belang. Spreker plaatste hierbij echter 
de volgende kanttekeningen.

Elke volksvertegenwoordiger heeft zijn 
eigen grondwettelijke verantwoordelijk
heid. Partij-organen kunnen en mogen 
de frakties niet binden.
Het verschil in opstelling tegenover het

kabinet-Den Uyl kan in bepaalde gevallen 
tot een verschil in beoordeling door KVP, 
ARP en CHU leiden. Tenslotte deelde hij 
mee dat de fraktiebesturen hebben be
sloten de reeds bestaande samenwerking 
in de Kamer niet te bevriezen maar naar 
behoefte uit te breiden.

WAARSCHUWING

Tilanus waarschuwde voor twee enigs
zins extreme conclusies, uit de jongste 
kabinetsformatie. De CHU heeft niet de
finitief voor de VVD gekozen en de PvdA 
afgezworen. Eveneens onjuist achtte hij 
de conclusie om de houding van de CHU 
als de juiste christen-democratische hou
ding te zien.

Het christen-democratisch belang wordt 
niet alleen door de CHU beschermd. Het 
berust bij KVP, ARP en CHU gezamen
lijk, aldus Tilanus.

Men moet zich, aldus de CH-fraktieleider 
blijven realiseren dat PvdA en VVD on
danks hun politieke tegenstellingen een 
gemeenschappelijk belang hebben: het be
strijden en bij voorkeur politiek lamleggen 
van de christen-democratische partijen.

BEKLEMTOOND

Tilanus beklemtoonde dat er niet een 
strikte scheiding loopt tussen KVP, ARP 
enerzijds en CHU anderzijds. De drie 
partijen staan elk in een geheel eigen

positie tegenover het kabinet-Den Uyl. 
Het voortdurend zoeken naar een gemeen
schappelijke opstelling is van groot be
lang.

Op de vraag of de huidige situatie moge
lijkheden biedt voor een gemeenschappe
lijke aanpak antwoordde spreker met een 
beslist: ja.

De bestaande verschillen tijdens de for
matie moeten zijns ..inziens niet worden 
opgevat als principiële verschillen maar 
als belangrijke taxatieverschillen. De be
zwaren van de CHU werden bovendien 
volledig door KVP en ARP gedeeld. Dit 
betekent echter niet dat de CHU in de
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Kamer doelbewust steeds zal zoeken naar 
een andere opstelling dan ARP en KVP.

Spreker beklemtoonde dat de CHU onder 
meer bedenkingen had tegen deelname aan 
het kabinet-Den Uyl omdat de democratie 
dreigt te verzieken. Oorzaken hiervan zijn 
het polarisatiestreven van de „linkse 
drie”  en de electoraal gunstige maar 
politiek onverstandige verkiezingscam
pagne van Wiegel.

Hij hekelde de opvatting van de „linkse 
drie”  alsof er alleen maar te kiezen zou 
zijn tussen zogenaamd „progressief en 
conservatief” . De christen-democra- 
tische visie op mens en maatschappij 
stoelt op Gods geboden en beloften. Daar

mee heeft een christen-democratische 
partij een geheel eigen status en daarbij 
past een geheel eigen beoordeling. Daar 
heeft zij recht op en dat moet zij zich 
niet laten ontnemen door het denken in 
een tweedelig-schema.

Kritiek had Tilanus voorts op „te  grote 
woorden en domme uitspraken van een 
aantal linkse bewindslieden. Hij noemde 
in dit verband mevrouw Vorrink en de 
heren Schaefer, Gruijters, Pronk en pre
mier Den Uyl. Den Uyl heeft, aldus de 
CH-fraktieleider toegelaten dat in de ver
kiezingscampagne veel verwachtingen zijn 
gewekt. Nu blijkt er slechts mondjesmaat 
een begin van uitvoering aan gegeven te 
kunnen worden.

CONCLUSIE

Concluderend stelde Tilanus:.,,De chris- 
ten-democraten moeten verder met de 
samenwerking. We hebben helaas al te 
veel tijd verloren en de tijd dringt. Reeds 
te lang zijn veel van onze kiezers in het 
onzekere gebleven. Ik ben er van over
tuigd dat we de kiezers opnieuw achter 
ons kunnen scharen mits wij in de komende 
tijd tot verantwoorde conclusies komen.

We moeten verder; in het belang van het 
land; in het belang van onze parlementaire 
democratie; verder gaan op de weg naar 
een krachtig christen-democratisch 
geluid, in het parlement en daarbuiten.”

IMPRESSIES VA N  CHU-ALGEMENE VERGADERING

WAT ZEGGEN ZE ER VAN ?
De algemene vergadering van de CHU in 
Apeldoorn op 23 juni maakte de tongen los. 
Politiek is nu eenmaal veel praatwerk en 
men gaf zich er volledig aan over. Maar 
tenslotte bleef alles in het vriendelijke en 
het vriendschappelijke. Dit komt wellicht 
door het gebruik van de witte en oranje 
vlaggetjes waarmee de kiesverenigingen 
kunnen stemmen. In ieder geval had voor
zitter Van Verschuer het warm en de zaal 
ook, vandaar dat alles op alles werd gezet 
om op tijd gereed te zijn met het nemen 
van het belangrijkste besluit: het toetreden 
van de CHUtothetChristen-Democratisch 
Appèl, het CDA geheten.

ER NIET UIT

Voorstanders van de toetreding, de stap- 
verder-naar-integratie voelden er kenne
lijk weinig voor het woord te voeren, de 
meeste sprekers kwamen op het podium 
namens de tegenstanders van deze be
slissing. Nadat met een grote meerderheid 
de vergadering het besluit nam tot de (of 
eigenlijk het) CDA toe te treden, stak een 
'man als mr. H. K. J. Beernink zijn teleur
stelling niet onder stoelen of banken. 
Tegenover de radio- en tv-mensen ver
klaarde mr. Beernink dat hij de CHU niet 
zou verlaten. In feite neemt mr. Beernink 
het standpunt in dat - reglementair - de 
CHU blijft bestaan met kiesverenigingen 
en allerlei organen. ,,Anderen lopen er
uit” , aldus mr. Beernink, die zichzelf 
geen politieke rol toebedeelt, ,,ik niet” .

Enkele Unieleden bijeen:
Van links naar rechts: ds. 
mr. Beernink en mr. Reus.

Abelsma,

Het herkozen lid van de Unieraad, de 
heer L. G. van Dalen, vice-voorzitter 
van het CNV

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652

VERHEUGD

Het Tweede Kamerlid mr. W. Schollen 
is verheugd met de uitslag en hoopt van 
harte dat de minderheid hierin geen aan
leiding zal vinden de Unie te verlaten. 
Beernink heeft gelukkig duidelijk gesteld 
dat hij blijft. Ik hoop dat men hem ook nü 
zal volgen, aldus mr. Schollen. De CHU 
heeft volgens Schollen een belangrijke be
slissing genomen. Veel ligt er nog voor 
ons om te doen, wel zijn nu de contouren 
gelegd. In de praktische politiek moet 
een goede sfeer bestaan om te werken met 
deze opdracht. Vanuit die gezindheid moet 
het kabinet-Den Uyl worden bekeken, 
v/aarin ARP en KVP nu zitten, aldus mr. 
Scholten. Overigens is mr. Schollen sedert 
vorige week penningmeester van het Unie 
Werk Fonds en zei de redactie van De 
Nederlander als zodanig te willen zorg
dragen voor middelen die nu hard nodig 
zijn voor een aantal werkzaamheden, juist 
in verband met die samenwerking met de 
beide andere partijen.

UIT HET VERLEDEN

Voor de christen-democratische samen
werking is het natuurlijk ook een omstan
digheid dat de ARP en de KVP inde rege
ring zitten en de CHU zich niet voor het 
kabinet verantwoordelijk houdt. Hoe kijkt 
nu een man uit de vakbeweging als L. C. 
van Dalen - reserve op de lijst voor de 
Tweede Kamer - aan tegen de resultaten 
van de algemene vergadering? Hij is blij 
met de oogst die is binnengehaald, en denkt 
nog even terug aan de enthousiaste prof. 
Steenkamp, die onder woorden bracht wat 
bij velen leeft. Bij de CHU is nog teveel 
de zelfgenoegzaamheid, zodat men altijd 
maar weer kritiekloos CH-bewindslieden 
beapplaudiseerd en de kamerfractie 
kritiekloos lof toezwaait. De politieke 
discussie in de Unie heeft vaak zo weinig 
diepgang. Men praat nogal langs elkaar 
heen, aldus Van Dalen. Sprak iedereen 
maar zo duidelijk als Beernink, zegt Van 
Dalen, die het overigens niet met deze 
eerste eens is, want die richting is iets 
uit het verleden, aldus Van Dalen.

VERGETEN

De voorzitster van de Centrale van CH- 
vrouwen, mevrouw H. Tegelaar-Boon- 
acker te Rijswijk is verheugd dat de ver
gadering zo verlopen is, want zij vond

niet, dat er een ander perspectief aan
wezig was. Jammer ook wel, dat de dis
cussie zo weinig inhoud had, aldus me
vrouw Tegelaar. Ook is zij blij dat m e
vrouw Evenhuis-Van Essen in de Unieraad 
werd gekozen. Het bestuur had bij de kan
didaatstelling weer eens de vrouwen ver
geten, zo zei mevrouw Tegelaar.

POSITIEF

Mevrouw D. Y. W. de Graaff-Nauta, frac- 
tieleidster van de gecombineerde fractie 
van ARP, CHU en KVP in de Provinciale 
Staten van Friesland tenslotte is ook ver
heugd met de uitslag die de algemene ver
gadering heeft opgeleverd. Het is bewezen, 
aldus mevrouw De Graaff dat de alge
mene vergadering altijd een verstandige 
beslissing neemt bij belangrijke kwesties. 
Zij heeft goede hoop op de toekomst. 
Op de algemene vergadering werd door een 
afgevaardigde uit een Friese plaats nog 
gesteld dat ,,de samenwerking in Fries
land van die partijen in duigen lag” . Dit 
is helemaal niet waar, aldus mevrouw De 
Graaff, die toelicht: de beslissing over 
de lijst (komt er één lijst of werkt men 
met lijstverbindingen) is aan de orde. 
Dit in verband met het recente verlies 
van de CHU en de winst van de ARP. 
Men wil van ARP-zijde de verzekering dat 
de vertegenwoordiging juist blijft. Over 
de beleidslijn en het optreden als één 
fractie als zodanig op een gemeenschappe
lijk program is nooit twijfel geweest. De 
fractie als geheel staat zeer positief 
tegenover deze samenwerking, ‘aldus me
vrouw De Graaff-Nauta uit Sneek.

Bericht van de  

penningmeester

Zaterdag kwam de Unie in algemene ver
gadering bijeen. Het was een bijzonder 
belangrijke vergadering. Zoals gebruike
lijk mochten alleen die kiesverenigingen 
gebruik maken van hun stemrecht, die de 
achterstallige contributie hadden betaald. 
Dat kon zaterdagmorgen nog. Welnu, de 
penningmeester inde die morgenf 20.000,-.

DRS. ZIJISTRA:

DIEPE
VOLDOENING
Drs. Rinse Zijlstra, voorzitter van de 
Kamercentrale Middelburg van de ARP 
en lid van hetARP-partijbestuur en voorts 
voorzitter van de Christelijke Boeren
en Tuindersbond (CBTB) zei over het 
resultaat van zaterdag 23 juni:

,,De beslissing, die zaterdag door de 
drie christen-democratische partijen 
is genomen, geeft mij een diepe vol
doening.

Na zoveel jaren praten, schrijven, hoop 
en teleurstellingen, is een begin gemaakt 
met de realisering van datgene wat ook 
ik mij altijd als politiek ideaal voor ogen 
heb gehouden. Wie de reacties op de 
uitslag van de stemming bij de ARP heeft 
meegemaakt zal met name getroffen zijn 
geworden door het enthousiasme, zich 
uitend in een ovationeel applaus. De con
clusie kan dan ook zijn, dat bij de over
grote meerderheid van de betrokken par
tijen een diep verlangen leeft om de 

. samenwerking tot een succes te maken. 
Op deze weg liggen nog veel voetangels 
en klemmen. Er zal dan ook met grote 
zorgvuldigheid en wijsheid aan de verdere 
uitbouw gewerkt moeten v/orden.

Als deze aan de juiste mensen in handen 
wordt gegeven zal aan het succes hiervan 
niet getwijfeld behoeven te worden.

DE MOTIE VAN 
HEINKENSZAND
De motie, van de afdeling Heinkenszand 
van de CHU, die op de algemene verga
dering van de CHU op zaterdag 23 juni 
te Apeldoorn werd overgenomen, luidde:

,,De Christelijk Historische Unie in al
gemene vergadering bijeen te Apeldoorn 
op 23 juni 1973, aanvaard hebbend de 
resolutie betreffende de Christen Demo
cratische Samenwerking tussen ARP, K'VP 
en CHU, spreekt nadrukkelijk haar ver
trouwen uit in de CHU Tweede-Kamer- 
fractie en keurt het tot dusver gevoerde 
beleid van deze fractie goed, en spreekt 
tevens als haar mening uit dat de slot
alinea van de bovenaangehaalde resolutie,; 
luidend:

doet een beroep op de fracties in de 
Eerste en Tweede Kamer van de drie 
partijen hun werkzaamheden zodanig te 
integreren, dat tussen nu en het najaar 
van 1973 de eensgezindheid van de drie 
partijen wordt weerspiegeld in het beleid 
van de fracties, moet worden opgevat 
in de zin van een oproep tot samenwer
king van deze fracties op basis van het 
gemeenschappelijk urgentieprogram voor 
de periode 1971-1975 en de schets van 
beleid zoals die door de besturen van de 
ARP, KVP en CHU is bestempeld tot 
handleiding voor de kamerfracties bij 
het te voeren beleid, zoals vóór de ver
kiezingen van november 1972 de kiezers 
is voorgehouden, en gaat over tot de 
orde van de dag.”

Data om te  
onthouden
Verkiezingen leden provinciale sta
ten:

-officiële kandidaatstelling dins
dag 12 februari 1974, 

-verkiezingsdag woensdag 27 
maart 1974.

Verkiezingen leden gemeenteraden: 
-officiële kandidaatstelling dins
dag 16 april 1974, 

-verkiezingsdag woensdag 29 mei 
1974.

Verkiezingen helft van de leden van 
Eerste Kamer, door:

-officiële kandidaatstelling dins
dag 11 juni 1974,

-verkiezingsdag 3 juni 1974.
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Bij ARP niet zonder slag of stoot
Met een grote meerderheid van 170 tegen 
38 stemmen heeft de partijraad van de 
ARP afgelopen zaterdag zich erover uit
gesproken thans definitief te streven naar 
politieke eenwording met de KVP en de 
CHU. Het ging niet zonder slag of stoot 
- de ontwerpresolutie werd geamendeerd- 
maar uiteindelijk wel met het nodige 
enthousiasme: Een daverend applaus voor 
waarnemend partijvoorzitter De Koning 
en resolutie-verdediger Kuiper maakte 
aan alle twijfels en geruchten hieromtrent 
voorgoed een einde.

Maar, zoals gezegd, de discussies ver
liepen - gelukkig overigens - niet zonder 
emotie. Men kan van een partijraad van 
de ARP eenvoudig niet anders verlangen. 
Een kleine meerderheid (60%) wilde op 
voorstel van het provinciaal comité Gel
derland een meer expliciete afwijzing 
van een mogelijke nevenschikking van 
uitgangspunten, dan in de concept-reso- 
lutie was voorgesteld. Na de puntkomma 
van de Ie alinea van punt 1 van de 
resolutie werd toegevoegd: ,,....en die 
zich daartoe laat gezeggen door de ver
plichtende norm van het evangelie, zodat 
er geen sprake kan zijn van gelijkwaar
digheid van andere inspiratiebronnen” .

AMENDEMENT

In feite was iedereen het over de strek
king van dit amendement eens. Verschil 
van mening bestond over de wijze waarop 
aan deze overtuiging in de resolutie vorm 
gegeven moest worden. Voor velen was 
de ontwerptekst voldoende; anderen voel
den meer voor een nadere verklaring 
naast de ontwerp-resolutie, dus in de 
vorm van een motie. Uiteindelijk werd 
én het amendement-Gelderland én een 
motie-Overijssel aangenomen, waarin er 
bij het bestuursorgaan van het C.D.A. 
op wordt aangedrongen in de statuten van 
de nieuwe organisatie duidelijk tot uit
drukking te laten komen, dat er slechts 
sprake is van één uitgangspunt, n.1. het 
evangelie van Jezus Christus. Eigenlijk 
een beetje dubbelop, voor sommigen zelfs 
drie-dubbelop. Het is een fraaie illustra
tie van de geestelijke verscheidenheid, 
die het C.D.A. zal blijven kenmerken, 
zonder dat de politieke eenwording daar
onder behoeft te lijden.

Dat werd door vice-voorzitter D. Th. 
Kuiper in een uitstekende toelichting op 
de resolutie nog eens benadrukt: het stre
ven naar politieke eenheid betekent dat 
een aantal belangrijke politieke activi
teiten zoveel mogelijk in gemeenschap
pelijke organen behartigd gaan worden; 
de ruimte voor de geestelijke verschei
denheid houdt in, dat de identiteit van 
de drie partij-organisaties gehandhaafd 
blijft, zolang de leden dat wensen. Aldus 
kiezen we bewust voor communicatie en 
wederzijdse bevruchting, i.p.v. het iso
lement, dat soms tot kracht, maar nu tot 
machteloosheid leidt, aldus Kuiper.

VERWARRING

Hij schetste de oorzaken van de ver
warring, die tussen de drie partijen is 
ontstaan met betrekking tot het beleven 
van de relatie geloof en politiek. A ller
eerst is er een historisch verklaarbare 
oorzaak: De anti-revolutionaireantithese, 
het christelijk-historische volkskerk- 
denken en het roomse natuur-genade 
schema werken nog steeds ondergronds 
door. Er is voorts een verwarring a.g.v. 
de grote maatschappelijke verschuivingen, 
die in deze tijd nieuwe problemen op
roepen en daarmee een nieuwe probleem

stelling in de relatie geloof en politiek 
noodzakelijk maken. Het gaat ons gedrieen 
om een nieuw, eigentijds antwoord gericht 
op de wereldwijde problemen van vandaag 
op basis van dezelfde uitdaging en opgave 
van het Evangelie.

De formulering van deze relatie in de 
ontwerp-resolutie maakt duidelijk, aldus 
Kuiper, dat de evangelische inspiratiebron 
de unieke achtergrond vormt van de nieuwe 
organisatie, maar dat naast deze abso
luutheid en onaantastbaarheid van het 
evangelie tevens uitdrukking wordt 
gegeven aan de noodzaak en de relativiteit 
van ONS antwoord daarop.

OPEN PARTIJ

Er waren nogal wat sprekers op de 
partijraad, die nadrukkelijk de extra aan
duiding van het uitgangspunt verlangden.

Met name afgevaardigden uit Friesland, 
Drenthe en Gelderland beklaagden zich 
erover, dat in de ontwerp-resolutie niet 
meer recht werd gedaan aan hun bezwa
ren met betrekking tot het uitgangspunt. 
De open partij, zo werd gesteld, moet op 
ondubbelzinnige wijze afgewezen worden. 
Maar er was ook een andere categorie 
sprekers, die wees op de mogelijkheid 
om met dit Christen Democratisch Appèl 
een nieuw en geloofwaardig appèl te doen 
op de oude en nieuwe kiezers. Partij
voorzitter De Kohing benadrukte dit al in 
zijn openingswoord: We staan voor een 
gemeenschappelijke taak, christelijke po
litiek, vooral voor jongeren, geloofwaardig 
te maken in een wereld, die ,,gesteld is 
op zijn rust, die verslaafd is aan zijn 
welvaart” .
C.N.V.-voorzitter Lanser: Wij moeten een 
eigentijds teken geven, dat het evange
lisch antwoord is op de grote problemen 
van deze tijd. Het moet een beslissing 
zijn van de hoop: ’t Gaat om de geloof
waardigheid van christelijke politiek in 
de toekomst.

PARTIJ-POLITIEKE
VERNIEUWING

Mr. Hoogendijk riep de partijraad op 
uit te stijgen boven een provincialisme 
en oog te hebben voor het grote belang 
van deze resolutie voor de nationale 
partij-politieke vernieuwing.
Prof. Goudzwaard tenslotte waarschuwde 
ervoor, dat wij bij de nieuwe leden van het 
C.D.A. geen misverstanden moeten wek
ken m.b.t. de basis van onze bezinning 
in de nieuwe organisatie. Bovendien moe
ten we voortdurend bij de andere partners 
duidelijk maken, aldus prof. Goudzwaard, 
dat het voor ons van groot belang is op 
welke wijze de openheid gaat functioneren.

POLITIEKE STRATEGIE

De politieke strategie van de nota van de 
Contactraad is eigenlijk niet in discussie 
geweest. Wel hebben vele sprekers met 
veel instemming dit punt aangehaald. Van 
Dongen, Arjosvoorzitter, sprak van ,,een 
geloofwaardige derde weg in de Neder
landse politiek” , prof. Goudzwaard van 
een ,.inspirerend toekomstbeeld”  en het 
Tweede Kamerlid mevrouw Van Leeuwen 
van ,,een droom, die werkelijkheid mag 
worden” .

OPSTELLING CHU

De problemen met betrekking tot de hui
dige politieke opstelling van de CHU- 
Tweede-Kamerfractie hebben eveneens in

Oud-beviindsUeden 
koninklijk onderscheidon
Vorige week zijn de afgetreden ministers 
en staatssecretarissen koninklijk onder
scheiden.
De volgende onderscheidingen w'erden toe
gekend:

Commandeur Nederlandse leeuw; oud- 
premier mr. B. W. Biesheuvel, oud- 
minister van buitenlandse zaken, drs. 
W. K. N. Schmelzer en oud-staatssecre- 
taris van justitie, mr. J. H. Grosheide. 
Commandeur Oranje-Nassau: oud-minis- 
ter van financiën mr. R. J. Nelissen, 
oud-minister van binnenlandse zaken mr. 
W. J. Geertsema, oud-minister van volks
huisvesting en van verkeer en waterstaat 
drs. B. J. Udink en oud-minister van 
onderwijs en wetenschappen mr. C. van 
Veen.

Groot-officier Oranje Nassau: oud-minis
ter van defensie H. J. de Koster.
Ridder Nederlandse Leeuw: oud-minister 
van economische zaken mr. H. Langman, 
oud-minister van CRM P. J. Engels, 
oud-minister van volksgezondheid dr. L.
B. J. Stuyt, oud-minister van ontwikke
lingssamenwerking dr. C. Boertien, oud- 
staatssecretaris van onderwijs mr. C. E. 
Schelfhout, oud-staatssecretaris van fi
nanciën mr. W. Scholten, oud-staatsse- 
cretaris van economische zaken drs. J.
J. M. Oostenbrink, oud-staatssecretaris 
van sociale zaken mr. J. G. Rietkerk en 
oud-staatssecretaris van CRM H. J. L. 
Vonhoff.
Commandeur Oranje-Nassau: oud-staats
secretaris van verkeer en waterstaat dr. 
R. J. H. Kruisinga.

De partijraad van de ARP bijeen in het 
Jaarbeurscongresgebouw te Utrecht.

de discussie nauwelijks een rol gespeeld. 
Wel heeft vice-voorzitter Kuiper - kenne
lijk naar tevredenheid van de partijraad - 
dit punt in zijn toelichting ter sprake ge
bracht. Hij riep de partijen op nu het 
voorbeeld te stellen aan de fracties, in 
de hoop en de verwachting, dat dit tot 
navolging noodt.
Hij stelde bovendien, dat zij die van 
oordeel zijn dat de meningsverschillen 
in de AR-fractie overwinbaar waren en 
overwonnen moesten worden, ook de wen
selijkheid en mogelijkheid zullen inzien, 
dat de overeenkomstige verschillen in de 
bredere christen-democratische kring 
overstegen worden. De eenheid van de 
ARP zou wel eens nauw samen kunnen 
hangen met de christen-democratische 
eenheid.

BEVRIJDING

Na een discussie van meer dan vijf 
jaar, die bovendien niet altijd zonder 
een zekere krampachtigheid is gevoerd, 
had de uitslag van de stemming over de_ 
ontwerp-resolutie voor zeer velen iets

van een bevrijding: De politieke wil tot 
eenwording werd krachtig kenbaar ge
maakt en de voorwaarde daartoe nog eens 
extra aangedikt. Aldus werd een histo
rische ontwikkeling via het rapport van 
,,de achttien” , gezamenlijke verkiezings
programma’s ’71 en ’ 72 en de nota van 
de Contactraad, afgesloten en werd een
nVeïïwe start voorbereid: Het Christen 
Democratisch Appèl, dat voor 1 oktober 
a.s. een organisatievorm moet krijgen, 
die recht zal doen aan zowel de politieke 
eenheid als aan de geestelijke verschei
denheid tussen de drie partijen. Daarmee 
kunnen we al bij de gemeentelijke en 
provinciale verkiezingen van volgend jaar 
een geloofwaardig en oprecht appèl doen 
op al die mensen in dit land, die zich 
willen laten aanspreken door een evan
gelisch gefundeerd politiek beleid, als 
nadere uitwerking van de strategie-nota 
, ,Op weg naar een verantwoordelijke maat
schappij ’ ’

Dat is een .uitdagend perspectief en de 
grote winst van de partijraad van de ARP 
van afgelopen zaterdag.

DiCK DE ZEEUW

Eén stap terug - 
twee stappen voorwaarts

Uit de rede van KVP-vootzitter 
dr. D. de Zeeuw op de 
partijraadsvergadering van de KVP

Bij alle traagheid, dames en heren, is ook 
vooruitgang te ontwaren. Belangrijken dan 
het voortplantingsproces van overlegcolle- 
ges is de consequente ontwikkeling van de 
inhoud van onze besluitvorming.
Mag ik om die bewering te staven terug
grijpen op mijn rede die ik bij het aan
vaarden van het partijvoorzitterschap in 
november 1971 heb uitgesproken. Dat geeft 
mij ook de kans verantwoording af te leg
gen over ons beleid gedurende die turbu
lente periode.
Ik heb toen - namens het nieuw gekozen 
Dagelijks Bestuur - onze bijdrage aaneen 
herziening van het partijstelsel als volgt 
in het vooruitzicht gesteld:
(ik citeer) ,,Een besluitvorming binnen de 
KVP (primair in de Begeleidingscommis- 
sie-Steenkamp en daarna in de hele partij), 
en tussen de KVP, ARP en CHU (in de in
middels gevormde contactraad), moet in 
1973 leiden tot een definitieve beslissing 
over grondslag en karakter van de partij, 
waarin de KVP vóór 1975 samen met ARP 
en CHU zal opgaan, óf van de partij, waar
toe de KVP zich dan onmiddellijk zal om
vormen. Dit alles conform de besluiten van 
het Partijbestuur van 11 oktober 1971.”  
Ik heb toen gezegd de discussies in eigen 
kring en met onze zusterpartijen ARP en 
CHU in te gaan met de volgende accentue
ring van de problematiek: (ik citeer) ,,De 
gegroeide vertrouwensrelatie met ARP en 
CHU en de bereikte programmatische 
overeenstemming, beide voortkomend uit 
een gemeenschappelijke inspiratie, zijn 
het vertrekpunt voor ons streven een bij

drage te leveren aan een herstructurering 
van het slecht-functionerend partijsysteem 
in ons land. Uit die band met onze zuster
partijen willen wij alle consequenties 
trekken: wij zullen ons dan ook optimaal 
inzetten voor het voltooien van de weder
zijdse samenhang.”
Nu gaat het om een beoordeling van het 
principe van de nieuwe politieke identi
teit, terwijl de volgende partijraad van 
eind 1973 beslist over de vormgeving en 
het tempo van deze nieuwe politieke een
heid.

* * *
Wat wij als christen-demoeraten willen, 
is het herstel van die tolerantie, is het 
wederom erkennen van die pluriformiteit, 
zonder dit als camouflage te gebruiken 
voor het ontwijken van een duidelijke keuze. 
Ons is vroeger - al dan niet terecht - 
verweten, dat onze keuzes die zijn geweest 
van lood om oud ijzer. Nu kan, dacht ik, 
niemand meer ontgaan zijn dat wij be
wuste keuzes maken vóór een politiek van 
hervormingen. Onze christen-democratie 
is een antwoord aan de status quo aanbid
ders van rechts en aan de echte of 
pseudo-radicalen van links.

* * *
Eén van de kernpunten van de nota der 
Contactraad betreft het karakter van onze 
nieuwe politieke organisatie (hoofdstuk VI). 
Er wordt in de nota en dus ook in de 
concept-resolutie, duidelijk een relatie 
gelegd tussen levensovertuiging en politiek 
handelen. De nieuwe partij is dus geen 
pragmatische, maar een geïnspireerde 
partij. Daarbij is voor de nieuwe politieke 
organisatie het evangelie een uitdaging, 
een opgave en een gave.
Het evangelie is daarbij uniek, niet exclu
sief, d.w.z. niet ons bezit en daardoor niet 
te monopoliseren. Van onze kant is dat 
evangelie niet en nooit in te bedden, niette 
kanaliseren. De tijd van alkoofjes, die ge-
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borgen plekjes in oude kleine huizen, is 
voorbij. Wie het evangelie leest ziet alle 
deuren opengaan, de deuren van het heden 
en van de toekomst. Of zoals wij als voor
zitters van de drie partijen het vorige week 
nog formuleerden: er bestaat geen anti
these christelijk - niet christelijk-, maar 
wel politiek die geihspireerd bedreven 
wordt door hen die zich uitgedaagd weten 
door het evangelie.
Het organisatiecriterium, het samenbin
dend element en het herkenningspunt zijn 
onze politieke strategie, ons actieprogram 
en ons beleid. Onze organisatie is geen 
godsdienstig genootschap, maar een poli
tieke organisatie.
Wij richten ons tot het gehele volk en niet 
tot een bepaalde kerkelijke of maatschap
pelijke groepering. Dat betekent dat wij 
ruimte scheppen in deze nieuwe partij voor 
al degenen die zich door het karakter en/of 
de politieke strategie aangesproken voelen.' 
Daarom wordt in de ontwerp-resolutie 
voorgesteld ook direkt tot het appèl toege
treden leden te vertegenwoordigen in het 
bestuursorgaan. Het platform is dus breder 
dan de gezamenlijkheid van de drie partij
en. En ook zij, die zich tot nu toe niet aan
gesproken voelden door de bestaande drie, 
hetzij door gebrek aan partij-élan, hetzij 
door gescheidenheid van de drie, hetzij 
door haar min of meer gesloten karakter, 
maar die nu mee willen doen, dragen direkt 
medeverantwoordelijkheid voor de verdere 
gang van zaken. * * *
Er is echter een belangrijke voorwaarde. 
Eenheid van organisatie is alleen moge
lijk op basis van eenheid van beleid..

Politieke wilsovereenstemming vormt 
daarbij een belangrijk aspekt. Deze over
eenstemming was met betrekking tot de 
kabinetsformatie niet aanwezig. Vandaag 
is er daarom geen garantie dat op basis 
van het gezamenlijk program de frakties 
van de beide kamers der Staten Generaal 
in grote lijnen op dezelfde wijze het 
kabinet-Den Uyl tegemoet zullen treden. 
Mijns inziens zal dat echter wel op niet 
te lange termijn moeten gebeuren, anders 
wordt de christen-democratie ongeloof
waardig. De frakties staande in de front
linie van de praktische politiek bepalen 
immers primair het gezicht van de 
christen-democratie. Grote verschillen 
in opstelling bij belangrijke politieke zaken 
kunnen de eenheid in de christen-democra- 
tie blijvend schaden. Daarom zal in het na
jaar de eensgezindheid van de drie partijen 
wéerspiegeld moeten worden in het beleid 
van de frakties. Daarom roepen de partij
en in de ontwerp-resolutie de frakties op 
de eensgezindheid in beleid zo snel moge
lijk te herstellen. De basis daarvoor moet 
uiteraard gezocht worden in onze gezamen
lijke programma’s, in de politieke strate
gie van de Contactraad. Mijns inziens moet 
dat leiden tot een positieve stellingname 
door de Nederlandse Christen-Democratie 
tegenover het huidige kabinet.
De partijen werken op deze wijze als 
cement voor de frakties. De eenheid van 
beleid tussen de frakties is een gebiedende 
eis voor de geloofwaardigheid van de 
christen-democratie. Anders bouwen we 
ons inziens op drijfzand.
Aldus citaten uit de rede van KVP-voor- 
zitter De Zeeuw.

KVP-fractievoorzitter Andriessen aan het woord op de vergadering van de partijraad 
van de KVP.

Bij de partijraad van de KVP. Op de foto o.m.; Oud-premier De Jong 
en de staatssecretarissen Mertens en Mommersteeg.

AANGENOMEN 
AMENDEMENT 
BIJ ARP
De partijraad van de ARP nam het vol
gende amendement op de ontwerp-reso
lutie aan:

In regel 6 de puntkomma vervangen door 
een komma en vervolgens aan de zin 
toevoegen:

,,en die zich daartoe laat gezegge door 
de verplichtende norm van het evangelie, 
zodat er geen sprake kan zijn van gelijk
waardigheid van andere inspiratie
bronnen” .

TOEZEGGING 
BIJ KVP
Bij dé stemming over de ontwerp-reso
lutie bij de partijraad van de KVP zegde 
voorzitter De Zeeuw naar aanleiding van 
vragen van de kringen Amsterdam, Rot
terdam, Utrecht en Den Haag toe, dat.

,,wanneer er bij de zusterpartijen funda
menteel gewijzigd zou worden met be
trekking tot de strekking van de reso
lutie, het bestuur vóór 1 oktober met voor
stellen zal komen voor een alternatieve 
weg voor de KVP en de partijgeledingen 
daarover worden geraadpleegd op korte 
termijn” .

Partijraad KVP over 
kabinetsformatie
De partijraad van de KVP sloot zich op 
23 juni jl., met slechts één stem tegen, 
aan bij het volgende standpunt van het 
partijbestuur inzake de kabinetsformatie:

Het partijbestuur, gehoord het verslag 
van de fractievoorzitter met betrekking 
tot de kabinetsformatie, onderschrijft het 
door de fractie en in het bijzonder het 
door de fractievoorzitter in de formatie 
gevoerde beleid, als gevolg waarvan een 
nevenschikking van de programma’s werd 
bereikt. Het onderstreept het standpunt 
dat het kabinetsbeleid door onze fractie 
beoordeeld zal worden op basis van het 
christen-democratische program.

De door KVP, ARP en CHU aangenomen resolutie
De algemene vergadering van de 
CHU (de partijraad van de KVP/ 
de partijraad van de ARP)

1.
spreekt uit dat de in de nota ,,Op 
weg naar een verantwoordelijke 
maatschappij”  geschetste hoofd
lijnen voor een politieke strategie 
voor de 10-er  jaren in overwegende 
mate voldoen aan de eisen, die 
gesteld kunnen worden aan een stra
tegie en een beleid van een partij, 
die bij voortduring op de uitdaging 
van het evangelie wil antwoorden; 
dat deze partij moet streven naar 
een maatschappij, waarin de b ij
belse gerechtigheid meer gestalte 
krijgt, de mens zijn vrijheid en 
rentmeesterschap beter kan bele
ven en waarin het welzijn van allen 
wordt gediend.

2.
ervan uitgaande dat de politieke 
wilsovereenstemming verder ge
stalte zal krijgen,
is van mening, dat deze politiek 
in onze tijd met name moet inhouden 
dat:

- de overheid krachtens haar eigen 
verantwoordelijkheid zich dient 
in te zetten voor de overwinning 
van het recht in nationale en 
internationale verhoudingen en 
voor goede mogelijkheden tot ont
plooiing van alle burgers;
haar zorg dient met name gericht 
te zijn op degenen, die niet in 
staat zijn op eigen kracht in de 
welvaarts- en welzijnsontwikke- 
ling te delen;

- wij ons richten op een verant
woordelijke maatschappij, waarin 
én ieder mens als vrij en verant
woordelijk schepsel leven kan én

een ieder die politiek gezag of 
economische macht bezit, daarvan 
verantwoording moet afleggen aan 
God en aan degenen, wier welzijn 
daarvan afhangt” ; 
wij afwijzend staan tegenover een 
overprikkelde produktie en con
sumptiemaatschappij, teneinde te 
voorkomen dat het welzijn van 
onze generatie en van toekomstige 
generaties schade lijdt;

- wij ons diepgaand moeten bezin
nen op de ethische aspecten van 
de ontwikkeling op medisch en 
technisch gebied. Uitgaande van 
de unieke en onvervangbare 
waarde van elk mens zullen met 
name maatregelen moeten worden 
getroffen om de menselijke waar
digheid en het menselijk leven 
in al zijn fasen een optimale 
bescherming te garanderen;

- wij streven naar een rechtvaar
diger verdeling van macht, in
komen, bezit en cultuurgoederen;

- wij, ook in de volkerenwereld, 
vrijheid, vrede en gerechtigheid 
willen nastreven, geweld en dis
criminatie willen bestrijden.

3.
vaststellende de reeds tussen de 
ARP, CHU en K'VP gegroeide over
eenstemming en samenwerking 
vooral op provinciaal en gemeen
telijk niveau,
besluit een beroep te doen op ge
meentelijke en provinciale partij- 
organen om bij en na de verkiezin
gen van 1974 ten aanzien van pro
gram, lijst en fractie tot een zo 
groot mogelijke eenheid te komen, 
opdat in de provinciale staten en 
gemeenteraden de christen-demo
cratische verbondenheid duidelijk 
tot uitdrukking komt.
De algemene vergadering is er zich

daarbij van bewust dat de partij- 
organen op die terreinen hun eigen 
bevoegdheden hebben en beseft even
zeer dat rekening moet worden ge
houden met wat in regionale en 
plaatselijke verhoudingen mogelijk 
is.

4.
overwegende voorts de bestaande 
politieke verwantschap alsmede de 
groeiende samenwerking tussen de 
fracties in de Tweede Kamer, 
waarop de bij de kabinetsformatie 
gebleken meningsverschillen geen 
blijvende invloed mogen hebben, 
is van oordeel dat de drie partijen 
- mede in het kader van de nood
zakelijke partijpolitieke vernieu
wing waaraan wij een bijdrage wil
len leveren, dié geen verder uitstel 
gedoogt - moeten streven naar po
litieke éénwording (op basis van de 
eerdergenoemde nota) en 
besluit, samen met de ARP en 
K'VP tot de oprichting van het Chris
ten Democratisch Appèl.
Dit heeft vooralsnog het karakter 
van een samenwerkingsverband. Het 
dient echter op korte termijn een 
nieuwe organisatievorm te krijgen, 
waarin zowel aan de politieke een
heid als aande geestelijke verschei
denheid tussen de drie partijen recht 
wordt gedaan.
Het Christen Democratisch Appèl 
staat onder leiding van eenbestuurs- 
orgaan
a) dat leiding geeft aan de politieke 

activiteiten van de drie partijen, 
dan wel deze activiteiten coördi
neert;

b) dat een permanente commissie 
instelt die
- zich voortdurend bezint op de 

relatie tussen levensover
tuiging en politiek handelen.

- de hoofdlijnen van de nota van 
de Contactraad uitwerkt,

- de uitvoering van het pro
gramma volgt en het waar 
nodig bijstelt;

c) dat de nieuwe organisatievorm 
voorbereidt.

Het Christen Democratisch Appèl 
richt zich tot het gehele Neder
landse volk. Ook rechtstreeks tot 
het Christen-Democratisch Appèl 
toegetreden leden worden verte
genwoordigd in het bestuursorgaan.

draagt aan het bestuursorgaan op 
voor 1 oktober 1973 daaromtrent 
voorstellen te doen, die in het najaar 
van 1973 ter beslissing aan elk 
van de drie partijen worden voor
gelegd, overeenkomstig de sta
tutaire bepalingen, die te dien aan
zien in de drie partijen gelden. 
Deze voorstellen dienen tenminste 
betrekking te hebben op:

- een coördinatiecommissie voor 
alle activiteiten;

- een begin van integratie van de 
activiteiten van de drie partij- 
organisaties;

- verdere samenwerking o.a. door 
taakverdeling tussen de drie we
tenschappelijke instituten.

doet een beroep op de fracties in de 
Eerste en de Tweede Kamer van 
de drie partijen hun werkzaamheden 
zodanig te integreren, dat tussen nu 
en het najaar van 1973 de eens
gezindheid van de drie partijen wordt 
weerspiegeld in het beleid van de 
fracties.

Aldus de resolutie, die KVP, ARP 
en CHU zaterdag 23 juni 1973 heb
ben aangenomen.
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HANAB B.V
VALKENBURG - Z.H. Telefoon 01718-16741- 
VEENDAM - Telefoon 05789-3800

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS

Voor uw
★  Dieselolie, Benzine, Petroleum,
★  Kolen, Huisbrandolie,
★  Tank-transporten
★  Butaan en Propaangas
★  Ca'mpingflessen vullen
★  Container-vuilafvoer

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
WEST-VARKENOORDSEWEG 470 
ROTTERDAM-24 - Telefoon 190200 
Telefoon 325011 afdeling containers

AANNEMERS KASSENBOUW

FIRMA SCHOTTE
Oude Leedeweg 83-87 

Telefoon 01736-2335-2464 
Pijnacker

Voor LOODGIETERS-, GAS, SANITAIRE- EN 
LEIWERKEN

(ook asfalt-shingles] in en op uw 
bouwwerken naar het sinds 1848 be
kende en vertrouwde adres:

GEBR. BEKKER N.V.
KELDERS 27 - LEEUWARDEN 
TELEFOON 05100-20841

BUDDINGH NATUURSTEEN B.V.
Kanaalweg 10-1-1 — Telefoon 08385-19119

VEENENDAAL
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TIMMER- en AANNEMINGSBEDRIJF

J. STOUT
Dijklaan 84 - Telefoon 01825-590 
BERGAMBACHT
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AANNEMERSBEDRIJF

B.V. RADIX & VEERMAN
Oudelandsweg 30 - Telef. 03480-2204 
WOERDEN

Versbouw - Nieuwbouw door geheel Nederland

VAN DE BUNT- 
RIJNSBURGER 

^  N.V.
- ■ o * '

★  mengvoeders ★  granen ★  bloem en meel 
i r  kunstmeststoffen i r  ruwvoeders
Nijverheidsstraat Telefoon 2342 - Nijkerk

T̂*

X a a n se M ĉ>Mea

100-125%  HYPOTHEEK
Kostei. vrijbl. concurr. offerte 
Geldlening f 5000,- 36 x 171,04 enz. 
Advies en bemiddel, onroerend goed.
Drs. J. A. Uding & Partners
Financ. adv. en vastgoed consultants.

V . Wlaerlandlaan 7 - Amersfoort.
03490-16853

/tla a s k c u it
J w iN K E L e A im j  KERSCHOTeN 

7EL.ISS6S-A P ELO O O R N

RIJDAM

alphen aan den rijn 
07120-91543 
043-21248 
maastricht

NV TECHNISCH BUREAU 
ALPHEN AAN DEN RJJN

metaalspuiten
machinebouw
staalkonstrukties
kranenbouw
roerwerken

BOUWBEDRIJF 
P. HULSBOS Jzn. B.V.

NIEUW VENNEP - Telefoon 02526-2277 

ABBENES - Telefoon 02524-226

KERKEN- EN SCHOLENBOUWERS 
BURGERLIJKE EN UTILITEITSBOUW

STIJGENDE OJVIZET!
Dan kwaliteitsvleeswaren en eerste klas 
varkens- en rundvlees in uw toonbank van:

Stroomberg's
Exportslachterijen en 
Vleeswarenfabriek N.V. Ede

Belt U eens voor offerte of proefbestelling 
Telefoon 08380/19004 (7 lijnen)

VERZEND UW GOEDEREN 
PER TRANSPORTBEDRIJF

rr DE STORMVOGELII

naar Amsterdam en Zaanstreek 
REIGERSWEG 105 - APELDOORN

DAMES GRIJP 
DE WINST!!
Nu tijdelijk 20% zomerkor- 
ting. Duizenden korte en 
lange

BONTMANTELS
bonthoeden, -colliers, kol- 
lektie 1973. Nu kopen en in 
de winter betalen. Gratis 
bewaren. 3 jr. waarborgga- 
rantie. Desgew. zeer soe
pele kredietservice.
De grootste en goedkoop
ste bontzaak v. Nederland.

DE BONTKONING
Hoogstraat 97, R.-dam-C., 
tel. (010)-117.117.
Groot parkeerterrein. Bij 
koop: trein, bus, auto-ben- 
zine, alle reiskosten terug
betaald.

»ooooooooeooeoooooo>

KOCH
Telef. 05760-14259 
Apeldoorn

Kerkorgels
Elektronische
orgels

voor kerk-, schooi
en huismuziek

ocooocooocooooeoee*

B nÊ 3n
Voor nieuw of 

occasion

AUTOMOBIELBEDRIJF
SUCCES

Callenbachstraat 1 
NIJKERK 

Tel. 03494-1661

BOUWBEDRIJF

Fa. C. Spijker
&Zn.
Van Ostadelaan 61 
Telefoon: 
'02190-11189-16777 
HILVERSUM

KORTEWEG’S BOUW MAATSCHAPPIJ B.V. BREDA

x>oooooooooooooooooooo<x
BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF

M . DE RAAD &  Z N .
Pickéstraat 64 - Tel. 01719 - 2100 - 1831 
Oude Zeeweg 33 - Tel. 01719-4500 
NOORDWIJK

kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
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DE STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Stelt zich tot doel: het vergroten van de Icennis omtrent de inrichting van de Nederlandse samenleving en het Nederlands staatsbestel en 
het daardoor bevorderen van de democratische gezindheid (art. 2 van de Statuten).

Meer dan ooit heeft de burger kennis en inzicht nodig. Kennis van de organen die het overheidsbeleid vormen of uitvoeren. Inzicht in de cen
trale doelen en middelen van het overheidsbeleid.

Inzicht vooral in de mogelijkheden die er voor burgers zijn om van hun rechten een zo doeltreffend mogelijk gebruik te maken.

Wanneer u uw kennis en inzicht wilt verdiepen, dan kunt u dit door in te schrijven op één of 
meer van de cursussen die de Stichting'Burgerschapskunde u kan bieden.

A. REGEREN - REAGEREN
een algemene cursus burgerschapskunde

1 DOCENTEN
Onder leiding van prof. dr. G . Kuiper Hm., 
socioloog aan de Vrije UniversHeit te Amsterdam 
werd een geheel herziene cursus burgerschapskunde 
samengesteld door de volgende docenten:

drs. J. Beishuizen, economisch redacteur van het 
Parool
prof. mr. H . Bianchi, hoogleraar in de 
criminologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 
mr. C . A. Bos, lid tweede kamer der 
Staten Generaal, buitengewoon lector aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam 
prof. mr. P. J. Boukema, hoogleraar in de 
rechtswetenschappen aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam
drs. L. P. J. de Bruyn, wetenschappelijk medewerker
aan het Instituut voor Politicologie van de
Katholieke Universiteit te Nijmegen
dr. J. van den Doel, lid Tweede Kamer der Staten
Generaal
C. Egas, lid Tweede Kamer der Staten Generaal
J. Elfferich, onderwijsredacteur van de 
Haagsche Courant
prof. dr. G . Goudzwaard, hoogleraar in de economie 
en de economische politiek aan de sociale 
faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam 
drs. G . J. Heijne den Bak, wetenschappelijk 
medewerker van de W iardi Beekman Stichting 
prof. mr. P. J. A. ter Hoeven, hoogleraar in de 
sociologie aan de juridische faculteit van de 
Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam 
en buitengewoon hoogleraar aan de Vrije 
Universiteit te Brussel
mr. P. J. A . Idenburg, wetenschappelijk medewerker
voor internationale betrekkingen aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam
drs. J. Th. Jansen van Galen, redacteur van het
H.P.-magazlne
G . H . J. M . Jansen, hoofd Algemene Zaken van het
Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
directie Sociale Verzekering
drs. G . W . Noomen, wetenschappelijk medewerker
voor massacommunicatiemedia aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam
prof. mr. C . H. F. Polak, lid eerste kamer der
Staten Generaal
dr. J. van Putten, lector politicologie aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam 
drs. A . B. Ringeling, wetenschappelijk medewerker 
voor staatsrecht aan de Katholieke Universiteit 
te Nijmegen
drs. G . Ringnaida, permanent gedelegeerde bij de 
Verenigde Naties te New-York.

2 INHOUD

In de totaal 40 lessen worden o.a. de volgende 
onderwerpen behandeld:

De burger en de overheid;
Democratisering;
Politieke stromingen;
Koningin, ministers, staatssecretarissen, 
kabinetsformatie;
Ambtenaren;
Parlement;
Adviserende colleges;
Pressiegroepen;
Communicatiemedia;
Kiesrecht, kiesstelsel, gedrag van kiezers;
Politieke partijen;
Provincie, gemeente, nieuwe bestuursvormen; 
Rechtspraak;
Sociaal-economisch en financieel overheidsbeleid; 
Sociaal beleid;
Inkomensbeleid;
Onderwijs en cultuur;
Welzijnsbeleid;

Milieubeleid:
Ruimtelijke ordening:
Woningbouw:
Buitenlands beleid;
Europese integratie, NAVO, Verenigde Naties; 
Ontwikkelingshulp en ontwapening.

Tevens ontvangt de cursist een politiek overzicht 
van het afgelopen parlementaire jaar en een 
exemplaar van de GRONDWET, het konlnkrljks- 
statuut, de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens en het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens.

3 KOSTEN
De totale kosten bedragen f  25,— , hetgeen 
mogelijk is door de steun van de minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, die 
de Stichting Burgerschapskunde voor haar 
activiteiten krijgt.

B. DE GEMEENTERAAD
Speciaal voor gemeenteraadsleden maar ook voor 
een leder die als geïnteresseerde kennis wil nemen 
van de gemeenteproblematiek en de mogelijkheden 
die er zijn om invloed uit te oefenen op het beleid 
heeft de Stichting Burgerschapskunde de cursus 
De Gemeenteraad samengesteld.

1 REDACTIE EN DOCENTEN

Voorzitter:
prof. dr. G . Kuiper Hzn., hoogleraar sociologie 

leden:
drs. J. P. A . Gruijters, lid Provinciale Staten van 
Noord-Holland
drs. F. K. Langemeljer, burgemeester van Warmond 
drs. G . J. Heijne den Bak, wetenschappelijk 
medewerker dr. W iardi Beckmanstichting 
T. Koorevaar, gemeentesecretaris van Amstelveen 
drs. A. Pais, gemeenteraadslid van Amsterdam 
mr. H . E. Phaff, directeur Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten
mr. J. A . Post, gemeenteraadslid van Purmerend 
drs. H. van Ruller, wetenschappelijk medewerker 
aan de Vrije Universiteit

Als docent werken verder nog mee:
mr. Th. Elsenburg, Geleen
F. Niemeyer, Breda
H. W . G . Ophey, Bakel
mr. J. J. R. Schmal, Amstelveen
J. V . Tolèdo, Amsterdam
A. Venverloo, Arnhem
mr. H. Versloot, Oostvoorne
prof. mr. J. Wessel, Leiden
drs. W . F. G . Wiese, Hoorn

2 INHOUD

In de totaal 23 lessen wordt o.a. behandeld:
Rol van het gemeenteraadslid;
Gemeenteambtenaren:
Gemeentefinanciën;
Ruimtelijke ordening;
Inspraak;
Functionele raden en wijkraden;
Subsidies;
Onderwijs, sport, jeugd;
Cultuur en recreatie;
Volksgezondheid, sociale zorg;
Bijstandswet;
Samenwerking en gewestvormlng;
Openbare orde;
Verkeer;
Milieuhygiëne;
Economisch beleid.

3 KOSTEN

De totale kosten bedragen f  20,— .

C. POLITIEK BEKEKEN
1 Speciaal voor de jeugd en voor gebruik op 
schooi is een oriënteringscursus
voor de jeugd verschenen.
Docent is drs. W . Langeveld, o.a. leraar maat
schappijleer en auteur van diverse boeken op dit 
terrein.
in het kader van deze cursus verschijnen 
documentatiemappen en bestaande uit tijdschrift- en 
krante-artikelen over een afgerond, actueel onderv/erp

in de cursus, bestaande uit 12 lessen, komen
o.a. de volgende onderwerpen ter sprake:

Invloed van de burger op het beleid;
Partijen en partijstelsels;
Gemeente en provincie;
Ruimtelijke ordening;
Recht en rechtspraak;
Economisch beleid;
Internationale bindingen;
Milieuhygiëne.
In de lessen wordt vooral aandacht besteed aan 
de gevolgen van het politiek handelen voor de 
dagelijkse gang van zaken en de mogelijkheden 
die er zijn om direct invloed uit te oefenen.

2 KOSTEN
De kosten bedragen slechts f  9,50, inclusief de 
documentatiemappen.

D. WERELD OP HANDEN
1 In samenwerking met de NOVIB, Nederlandse 
Organisatie voor Ontwikkelings-samenwerking, 
geeft de Stichting Burgerschapskunde een eenvoudige 
cursus over ontwikkelingssamenwerking, bestaande
uit 10 schriftelijke lessen en aanvullende 
documentatie.
Auteur is drs. W . Langeveld, de vormgeving is van
J. Venema, grafisch ontwerper.
Na afloop van de cursus ontvangt de deelnemer 
ter afronding van de studie een werkopdracht over 
enkele in de cursus behandelde onderwerpen.
In de cursus komen de volgende onderwerpen ter 
sprake:
Zeven vooroordelen tegen ontwikkelingshulp
Zeven maal profiteren
Geen kolonie, toch afhankelijk
Alleen is maar alleen
Samenwerking en hulp
Kanonnen voor boter
Te arm en te vol
De vervuiler betaalt
Ontwikkelingsperiode van de V.N.
Gewoon doorgaan met ademhalen

2 KOSTEN
H et cursusgeld bedraagt f  10,—  Inclusief de 
documentatie.

E. DE ONDERNEMINGSRAAD
De Stichting Burgerschapskunde geeft een 
schriftelijke cursus voor ondernemingsraadleden 
bestaande uit 34 lessen.
H et cursusgeld bedraagt f  35,—
(Bij bestelling van 5 o f meer exemplaren f  32,50]

Voor nadere inlichtingen:

Stichting Burgerschapskunde
Posfbös 349, Leiden. Tel. 0 1710-4.63.03,
Sire 150.11,69.
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Wie inkomenspolitiek wil voeren, moet met 
beide benen op de grond blijven staan
door mr. W. Scholten, lid van de Tweede Kamer voor de CHU 
(Overgenomen uit de Haagsche Courant)
Tot uitgangspunt van dit artikel kies ik 
de stelling uit het urgentieprogram van 
KVP, ARP en CHU voor de jaren 1971- 
1975: „D e inkomens- en vermogensver
houdingen in ons land zijn ook thans 
nog vatbaar voor ernstige kritiek” .

Wie kritiek heeft op het bestaande moet 
trachten in dat bestaande wijziging te 
brengen. Hij zal dat met des te meer 
kracht en overtuiging (moeten) doen, wan
neer hij zijn kritiek als ,,ernstig”  be
stempelt. De politicus die zich afvraagt 
wat dat in de concrete situatie van het 
jaar 1973 voor hem en zijn partij(en) 
betekent, zal moeten beginnen zich te 
realiseren dat inkomens- en vermogens- 
politiek geen zaak is waarover we nu in 
de jaren zeventig voor het eerst gaan 
nadenken. Gelukkig niet. De politiek-so- 
ciale discussie in het begin van deze 
eeuw - om zo slechts één voorbeeld te 
geven - had evenzeer met inkomenspolitiek 
te maken als onze centen-procentendis- 
cussie van dit moment. Met dankbaarheid 
kan ik constateren, dat we in Nederland, 
ook in de laatste vijfentwintig jaar, op het 
stuk van de inkomenspolitiek belangrijke 
vorderingen hebben gemaakt.

De instelling en geleidelijke verhoging 
van het minimumloon, de inkomensvor
ming bij bejaarden en groepen van alleen
staanden (AOW en AWW) en het blijvend 
groter aandeel van de factor arbeid in ons 
nationale inkomen zijn daarvan sprekende 
voorbeelden.

Ik krijg uit de discussies van dit moment 
wel eens de indruk dat sommigen menen, 
dat we met het hele probleem nog een 
begin moeten maken. De werkelijkheid 
is gelukkig anders. Het maakt anderzijds 
ook duidelijk dat inkomensbeleid een zaak 
van de lange termijn is en van een gelei
delijke ontwikkeling. Wie teveel in te 
korte tijd wil wijzigen zal bemerken 
dat het resultaat gering is of zelfs nega
tief.

ALLE GROEPEN

Waar we in de laatste jaren meer oog 
voor gekregen hebben is, dat een 
inkomensbeleid in beginsel alle bevol
kingsgroepen moet omvatten. Het is geen 
zaak van alleen de looninkomens of alleen 
de winstinkomens; het is evenmin een 
beleid, dat men tot één of enkele sec 
toren van ons economisch leven kan be
perken. Maar met opzet gebruik ik de 
woorden ,,in beginsel” . Er zullen in onze 
samenleving altijd groepen zijn en blijven 
die zich ook wat hun inkomensvorming 
betreft moeilijk in een hokje laten plaat
sen en in een beleid laten vangen.

Professionele beoefenaars van kunst, 
sport en andere vormen van ontspanning 
zijn daarvan een sprekend voorbeeld. 
Wie de beoefenaarsters van het oudste 
beroep ter wereld onder het beslag van 
een rechtvaardig inkomensbeleid wil bren
gen, zal bedrogen uitkomen. Maar in 
beginsel moet inkomensbeleid een natio
naal beleid zijn, dat alle bevolkingsgroe
pen omvat en waarbij monopolieposities 
zoveel mogelijk moeten worden door
broken. Het moet ook een internationaal 
beleid zijn in deze zin, dat we bij het 
kiezen van onze doelstellingen ons niet 
te ver kunnen verwijderen van wat in 
de ons omringende landen in het bij zonder 
gebeurt. Doen we dat wel, dan roepen 
we spanningen op die schade toebrengen 
aan onze samenleving in zijn totaliteit 
en aan die sectoren waarin de factor 
arbeid mobiel is in het bijzonder.
Het moet ook internationaal zijn in deze 
zin, dat we bereid moeten zijn een 
(groeiend) aandeel van ons totale inko
men als volk ten goede te doen komen 
aan de sociaal en economisch achter
gebleven gebieden. En bij de verdeling 
van deze ,,last”  moet de verantwoor

delijkheid van allen, die bij het proces 
van inkomensverdeling zijn betrokken, 
worden onderkend.

NIET ALLEEN

Bij inkomensbeleid gaat het niet alleen 
- en in bepaalde situaties zelfs niet in 
de eerste plaats - om het in geld geno
ten inkomen. Het gaat ook om de aan
spraken op toekomstig inkomen (sociale 
verzekering en pensioenen!) om secun
daire arbeidsvoorwaarden, om de werk
omstandigheden, maar ook om het totaal 
van collectieve voorzieningen en de wijze 
van verdeling daarvan over de burgers. 
Wie dit laatste onderschrijft komt naar 
mijn oordeel voor een andere conse
quentie te staan. Namelijk dat bij het for
muleren van de doelstellingen van het 
inkomensbeleid niet alleen rekening moet 
worden gehouden met de ,,uitdelende”  
kant van de collectieve voorzieningen, 
maar ook met de ,,ontvangende”  kant, 
de belastingheffing, en het beslag dat 
daardoor wordt belegd op het persoonlijk 
inkomen.

Wie de (zeer) progressieve tarieven die 
wij in Nederland ten aanzien vande belas
ting op het loon en inkomen hanteren 
niet bij het formuleren van zijn doelstel
lingen op het stuk van inkomensbeleid 
in zijn beschouwingen betrekt, pleegt on
recht.
Hij gaat dan immers uit van bruto-inko- 
mens, waarop de overheid uit andere 
hoofde dan inkomensbeleid (namelijk uit 
het oogpunt van een naar draagkracht 
verdelen van de lasten voortvloeiende 
uit de publieke zaak) reeds een beslag 
heeft gelegd. Wie in de huidige belasting
tarieven meer ziet dan een verdeling van 
lasten naar draagkracht, namelijk een 
bewust stuk inkomensbeleid, zal mijn 
stelling zeker onderschrijven.

GEVAARLIJK

Nog even in de fiscale sfeer blijvende, 
is mijn volgende stelling dat een belasting
heffing overeenkomstig de bedoelingen 
van de wetgever een wezenlijk onderdeel 
van een rechtvaardig inkomensbeleid 
vormt.

Wanneer de situatie aanwezig is of ont
staat dat sommige groepen belastingplich
tigen in staat blijken te zijn de belasting, 
welke de wetgever van hun vraagt, te 
ontgaan of te ontduiken, terwijl andere 
groepen tot op de cent nauwkeurig hun 
schuld aan de fiscus (moeten) voldoen, 
dan is dat rechtstreeks in strijd met een 
rechtvaardig inkomensbeleid. En hetzelfde 
geldt voor de zogenaamde ,,afwenteling”  
van belasting, d.w.z. dat de belasting 
economisch door een ander wordt ge
dragen dan de wetgever heeft beoogd. 
(,,Schone”  lonen en tarieven die zijn 
afgestemd op ,,wat ervan overblijft” .) 
Tegen deze achtergrond is een eenzijdige 
nadruk bij verdere belastingverzwaringen 
op de directe belastingen in het algemeen 
en op de loon- en inkomensbelasting in 
het bijzonder, welke het kabinet Den Uyl 
naar te vrezen valt in 1974 zal leggen, 
gevaarlijk.

Omdat daardoor indirect belangrijk schade 
aan een rechtvaardige(r) verdeling van 
inkomen kan worden toegebracht.

OPENBAARHEID

Voor een rechtvaardiger inkomensbeleid 
is een grote openbaarheid rondom inko
mens en inkomensvorming noodzakelijk.

Maar aan de andere kant is er ook zoiets 
als bescherming van de persoonlijke le
venssfeer. Een belangrijke zaak, niet 
alleen voor zaken buiten de financiële 
en fiscale sfeer. En daarom voel ik 
niets voor de gedachte (o.m. gelanceerd 
door de PPR) om de fiscale administratie

ten aanzien van bepaalde groepen van 
belastingplichtigen tot een openbaar stuk 
te maken. Bovendien zou een dergelijke 
maatregel de fiscale moraliteit wel eens 
ernstig kunnen schaden.

Een rechtvaardiger inkomensbeleid dient 
zich primair te richten op de zwakkere 
groepen in de samenleving. Daan mag en 

.moet van de hogere en hoogste inkomens
groepen in het bijzonder een offer worden 
gevraagd.
Niet alleen rijdelijk zoals de VVD-nota 
over inkomenspolitiek stelt, maar ook 
structureel en permanent. Maar het is 
ook rechtvaardig daarbij rekening te hou
den met de offers die reeds van deze 
groepen gevraagd worden (zie hierboven). 
Wie de spankracht van een maatschappij 
ten aanzien van de onderlinge solidariteit 
der maatschappelijke groepen overtrekt, 
doet een rechtvaardiger inkomensbeleid 
meer kwaad dan goed. In dit licht bezien 
biedt een andere verdeling van de groei 
in onze welvaart meer kans op succes 
dan een herverdeling van het bestaande. 
De gemiddelde mens doet gemakkelijk 
afstand van iets wat hij wel verwacht, 
maar nog niet bezit, dan dat hij afstand 
doet van verkregen rechten en bezit. 
Met dit stuk menselijke natuur moet hij 
die een rechtvaardiger inkomensbeleid 
nastreeft rekening houden, zonder het 
overigens te verabsoluteren.

Een rechtvaardiger inkomensbeleid is wat 
zijn vormgeving betreft afhankelijk van tijd 
en plaats. Wat wij nu als rechtvaardig e r 
varen, wordt mogelijk over twintig jaar 
als onrecht gevoeld. En de inkomens
verhoudingen in Nederland, waarop wij 
ernstige kritiek hebben, worden mogelijk 
in andere landen met een veel groter 
verschil tussen arm en rijk als een be
gerenswaardige doelstelling gezien.

Zo is in ons land in de laatste jaren 
heel duidelijk het besef gegroeid, dat de 
zelfstandigen in onze samenleving (met 
name de kleine zelfstandigen) in de ver
drukking dreigen te raken, b.v. op het 
stuk van hun oudedagsvoorziening. De 
invoering van een fiscale oudedagsreserve 
voor zelfstandigen door het kabinet- 
Biesheuvel had dan ook zeker iets met 
een rechtvaardiger inkomensbeleid te ma
ken. Het doet mij deugd, dat het kabinet 
Den Uyl deze wettelijke voorziening in 
de gegeven situatie als juist erkent. Een 
zo spoedig mogelijke volledige invoering 
is van groot belang.

GETALLEN

Een rechtvaardiger inkomensbeleid kan 
niet in simpele getallen worden uitgedrukt. 
De stelling van C.N.V.-voorzitter Lanser 
(Nederlandse Gedachten van 3 maart jl.) 
dat een verschil in inkomen van f 10.000 
en f 100.000 per jaar niet met de normen 
van gerechtigheid en naastenliefde is te 
rechtvaardigen, is veel te absoluut en 
daardoor onjuist. Niet alleen verwaarloost 
hij de invloed van de belastingheffing, 
maar b.v. ook de vraag hoeveel jaren de 
genieter van dat inkomen van f 100.000 
daarvan kan profiteren en wat, met andere 
woorden, het inkomen is dat hij zijn 
totale actieve periode kan verdienen.

Uitwassen in inkomensvorming - en die 
komen zeker voor - moeten met kracht 
worden bestreden. En daarbij mag niet 
mede als criterium gelden of de genieter 
van zo ’n inkomen nu toevallig een popu
laire bij iedereen bekende persoonlijkheid 
is, of behoort tot een maatschappelijke 
groep die in brede kring als een mono
polistische, op macht (en dus inkomen) 
beluste, groep wordt gezien (afgezien 
van de vraag of dit terecht gebeurt).
In eèn rechtvaardig inkomensbeleid wordt 
rekening gehouden met de behoeften van 
de mens.

Daarbij wetende dat wat gisteren luxe 
was, vandaag onderdeel van een normaal 
bestedingspatroon kan heten en mogelijk 
morgen als noodzakelijk levensonderhoud 
geldt. Met andere woorden: de behoeften

als norm bij de inkomensvorming is een 
vorm die voortdurend in ontwikkeling en 
beweging is.

Hij die naast dit behoeftencriterium de 
invloed van aanleg en begaafdheid op de 
inkomensvorming wil ontkennen of weg
nemen, handelt onrealistisch. Deze ele
menten hebben in alle tijden en onder alle 
omstandigheden bij de inkomensvorming 
een rol gespeeld en het is een illusie te 
menen, dat wij in Nederland op dit punt 
een uitzonderingspositie zou kunnen in
nemen.

Maar in dit licht is het wel van het 
grootste belang, dat ons onderwijssysteem 
(en de financiering daarvan) zodanig is 
ingericht, dat iedereen de gaven en aanleg 
die hij bezit ten volle kan ontplooien. Het 
overwinnen van drempels op reeds jeug
dige leeftijd is daarbij van groot belang.

Voor een rechtvaardiger inkomensbeleid 
is bezitsvorming een waardevol gegeven. 
Spreiding van bezit heeft vele positieve 
kanten. Daarom is het bijvoorbeeld te 
hopen, dat het instituut van spaarloon, na 
de getroffen fiscale voorzieningen, nu van 
de grond gaat komen.
Een rechtvaardiger inkomensbeleid en 
inflatie zijn gezworen vijanden. Omdat 
inflatie op de meest willekeurige wijze 
inkomensverhoudingen (ook heel redelijke) 
doorbreekt. •

Een kabinet dat door zijn budgettair beeld 
de geldontwaarding aanwakkert handelt ook 
uit een oogpunt van inkomensbeleid on
verantwoordelijk.

Een inkomensbeleid, dat zich volledig 
wil losmaken van bestaande marktverhou
dingen is tot mislukken gedoemd. Maar 
anderzijds blijft een beleid, dat zich 
teveel vasthecht aan bestaande machts
verhoudingen uit een oogpunt van een 
rechtvaardige verdeling van inkomen be
neden de maat. Wie tot een meer recht
vaardige inkomensverdeling wil komen 
(en dat betekent onder meer verkleining 
van verschillen) moet aanvaarden dat 
hij bestaande verhoudingen niet intact 
kan laten.
Een rechtvaardiger inkomensbeleid zal 
des te beter slagen, naarmate dat beleid 
meer door het maatschappelijk leven wordt 
gedragen en ontwikkeld en minder dwin
gend door de overheid van boven wordt 
opgelegd. Desalniettemin heeft de over
heid een eigen taak en een eigen verant
woordelijkheid Deze verantwoordelijk
heid van de overheid, maar ook die van het 
bedrijfsleven, komt overigens het beste 
tot haar recht in een sfeer van overleg 
en samenwerking.
Aan de inkomensverhoudingen in ons land 
valt nog veel te verbeteren. Maar dat is 
geen zaak die in een handomdraai kan 
worden opgelost. Bij het inkomensbeleid 
speelt de fiscale politiek een belangrijke 
rol. Wie inkomenspolitiek wil voeren moet 
met z ’n beide benen op de grond blijven 
staan en rekening houden met de men
selijke zwakheden.

Een rechtvaardiger inkomensbeleid richt 
zich in de eerste plaats op de zwakkeren 
in de samenleving, laat geen groepen van 
sterkeren bewust buiten beschouwing en 
bestrijdt de geldontwaarding!

Overleg en samenwerking tussen overheid 
en maatschappelijke organen geeft een 
inkomenspolitiek de meeste kans op 
succes.
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Tweede Kamer beslist:

Veronica en Radio Noordzee moeten gaan verdwijnen
Ruim zeven jaar na de ratificatie van het 
Verdrag van Straatsburg inzake het ver
bod van zeezenders, heeft de Tweede 
Kamer vorige week dit verdrag met 95 
tegen 37 stemmen goedgekeurd. Tegen 
waren de VVD, DS’ 70, CPN, Boerenpar
tij, R.K. Partij Nederland en twee leden 
van D66, mevrouw Goudsmit en de heer 
Beekmans. De met dit verdrag samen
hangende wijziging van de Telegraaf en 
Telefoonwet werd met 94 tegen 39 stem
men aanvaard.
Wanneer in het najaar de Eerste Kamer 
beide wetsontwerpen eveneens goedkeurt 
zal dit omstreeks september het einde 
betekenen van de radiozendschepen Vero
nica en Radio Noordzee.
Tijdens dit debat maakte .de Kamer te
vens een aantal wensen kenbaar over 
de verdere gang van zaken met het om
roepbestel.
Met grote meerderheid van stemmen werd 
een motie van socialist Voogd aangeno
men, waarin werd gevraagd de financie
ring van de nachtuitzendingen via Hil
versum III niet door middel van verhoging 
van de omroepbijdrage tot stand tebreng- 
gen. Voorts stond de Kamermeerderheid 
positief tegenover een motie van de KVP- 
afgevaardigde Van der Sanden, waarin 
een onderzoek werd gevraagd naar invoe
ring van horizontaal geprogrammeerde 
programma’s zo mogelijk via Hilversum 
IV, een nieuw in te voeren zender. Even
eens aanvaard werd een motie van me
vrouw Van Veenendaal (DS’70) om pro
gramma’s zoals gepresenteerd door Ve
ronica, in het omroepsysteem in te pas
sen, zonder wijziging van de Omroepwet. 
Een voorstel van DS’70 om dit mogelijk 
te maken via wijziging van de Omroep
wet werd verworpen. Voor stemden be
halve DS’70, de PPR, VVD, D 66 en de 
CHU.
Voor de CHU werd bij dit debat het 
woord gevoerd door de heer T. Tolman. 
Hij betoogde dat de CHU meent dat bei
de voorstellen moeten worden aange
nomen. Hoewel het lang geduurd heeft 
voordat het verdrag van Straatsburg ter 
bekrachtiging aan de Kamer wordt aan
geboden en men zou kunnen stellen dab 
Veronica een zeker gewoonterecht heeft 
verkregen, acht de fraktie het niet juist 
dat men zich tegen de regels van de rechts
orde verzet.

ARGUMENTEN

Tolman voerde voor deze opvatting de 
volgende argumenten aan. Het tolerant

zijn tegen één zendschip zou betekenen 
dat tegen andere zendschepen eveneens 
niet kan worden opgetreden. Hierdoor 
kan een chaotische situatie ontstaan. 
Verdragen sluiten en vervolgens niet be
krachtigen achtte spreker een slechte 
zaak. Voorts wees hij er op dat storingen 
voorkomen moeten worden. De snelle 
groei van de telecommunicatiemiddelen 
maakt het voor de wetgever noodzake
lijk regelend op te treden.

Uitvoerig ging hij in op de noodzaak be
staande rechtsongelijkheid op te heffen. 
Wat b.v. Jan met de Pet niet mag op het 
IJsselmeer of in de Achterhoek doet 
mijnheer Verweij enkele kilometers bui
ten Scheveningen. Iemand die de techniek 
in zijn vingers heeft en een zendertje 
bouwt en gebruikt zit vrij snel in Veen
huizen. Iemand die daarentegen buiten de

territoriale wateren uit puur winstbe
jag verstrooiingsmuziek brengt kan on
gestoord 13 jaar zijn gang gaan.

TOEKOMST OMROEPBESTEL

Afgezien van de behandelde wetsontwer
pen achtte spreker het zinvol om nader 
te discussiëren over de toekomst van het 
omroepbestel.

Een 24-uurs race in de ether leek hem 
niet per sé noodzakelijk. Hij vroeg waar
op de totaal verschillende berekeningen 
gebaseerd waren. Berekeningen bij de 
oraroep kwamen op 2,5 miljoen; de rege
ringscommissaris noemde onlangs een 
bedrag van zes miljoen.

Verdere toespitsing van Hilversums III 
op jeugdig publiek impliceert dat een

minder breed publiek door Hilversum 
III bediend zal worden dan thans het 
geval is. Ook andere groepen voelen 
zich tekort gedaan. Een nader onderzoek 
naar de programmaopbouw ten behoeve 
van diverse groepen achtte hij wense
lijk.

Tolman herinnerde er aan dat freule 
Wttewaall van Stoetwegen destijds de om
roepwet een slecht compromis had ge
noemd. Het is nodig de gehele Omroep
wet opnieuw kritisch te bekijken. De aan
leidingen daarvoor stapelen zich op, al
dus de CH-woordvoerder.

H. van Spanning

Van Mierio vervangen door Terlouw
Mr. H. van Mierio heeft besloten per 
september a.s. af te treden als politiek 
leider van D’66. Hij zal worden opge
volgd door de 41-jarige dr. J. C. "Ter- 
louw, sinds 1971 lid van de Tweede Ka
mer. Van Mierio blijft wel lid van de 
Tweede Kamer-fractie.

Volgens Van Mierio zijn er geen poli
tieke meningsverschillen binnen de frac
tie van D’66. Er zal ook geen verande
ring komen in de verhouding tot het ka- 
binet-Den Uyl. Vooral echter door zijn 
streven naar nauwere samenwerking met 
de PvdA en PPR was hij te vaak aan 
het overleggen met die beide partners 
en gaf te weinig leiding aan de fractie. 
Dat gaf spanningen en irritaties waar
door hij wellicht het succes van D’66 
in de weg stond. Vandaar zijn besluit. 
Na een verrassende start in 1967 is Van 
Mierio fris en uitbundig met 7 zetels 
de Tweede Kamer binnen getreden. In 
1971 groeide de fractie tot 11 man, 
doch daarna leek de partij en vooral haar 
politiek leider uitgeblust. Na de laatste

verkiezingen kwamen zij met slechts 6 
leden terug. Van Mierio maakte als vice- 
premier deel uit van het ,,progressief 
deelkabinet”  maar er was voor hem 
geen plaats in het kabinet-Den Uyl. Bij 
de tot standkoming van dit kabinet had 
hij verklaard als fractie-leider in het 
parlement sterke loyale steun aan het 
kabinet te kunnen geven, maar ook dat 
is nu onmogelijk geworden.
De sterke steun van Van Mierio aan 
progressieve accoorden gaf D’66 een goed 
stuk identiteitsverlies. Dat vooral gaf 
vermoedelijk aanleiding tot het grote 
stemmenverlies in november vorig jaar 
en verhoogde de spanningen in partij en 
fractie. Bij het bekende PvdA-congres 
vóór de verkiezingen van vorig jaar heb
ben Van Mierio en zijn partij zich sterk 
gemaakt voor een minder extreme opstel
ling en besluiten en een meer aanvaard
baar Keerpunt ’72. Bij de samenstelling 
van .het kabinet-Den Uyl toonde hij zich 
een sterk voorstander van deelneming 
door de KVP. Geheel anders dan zijn 
partijgenoot Gruyters die nu n.b. wel

deel uitmaakt van dit kabinet met 4 KVP- 
ers. Overigens bleek uit de enquête van 
Elsevier/Nipo, direct nadat het kabi
net-Den Uyl gereed was, dat de kiezers 
van D’66 met 74% ,,weinig vertrouwen”  
had in het nieuwe kabinet. Geen andere 
partij haalde zo'n hoog percentage, bij 
de CHU-kiezers b.v. was het ,,slechts”  
60% dat weinig vertrouwen had.
Partij voorzitter Ten Brink en nieuwe 
fractieleider Terlouw verklaarde dat 'de 
verandering geen wijziging van de po
litieke koers van D’66 zal betekenen. 
Terlouw verklaarde deze nieuwe taak als 
de moeilijkste van zijn leven te zien. Hij 
is nog slechts 2 jaar lid van de Kamer 
en werkte 13 jaar in het kernfusie-on- 
derzoek. Hij is zoon van een Ned. Her
vormd predikant, gehuwd en heeft drie 
dochters en een zoon.
Al vindt Terlouw dat zijn partij thans op 
een dieptepunt zit, toch is hij er van 
overtuigd D’66 weer een eigen gezicht 
te kunnen geven. Hij meent dat de PvdA 
en de PPR nu wat afstand nemen van 
één progressieve volkspartij, dat zal zijn 
positie en daarmee die van D’66 iets ge
makkelijker maken. Hij mag er zich 
een paar maanden rustig op voorberei
den.

B.

OUDERS EN ONDERWIJS door

m evrouw drs. M , Pastoor-Koopman
In het artikel ,,De vrouw in de samen
leving”  van mevr. drs. M. Boérs-Wijn- 
berg, in "Vrouwengeluiden van april 1973, 
lezen we dat het in onze maatschappij 
mogelijk moet zijn dat vrouwen in volle 
vrijheid tot een keuze kunnen komen, 
hoe zij hun leyen willen inrichten. Het 
kan zijn dat de gehuwde vrouw kiest voor 
een baan buitenshuis, het kan ook zijn 
dat men om welke reden dan ook die 
mogelijkheid afwijst. Hoe de keuze ook 
uitvalt de mogelijkheid om deze voor 
haar waardevol te laten zijn, wordt be
paald door het opleidingsniveau van de 
vrouw. We zijn er van overtuigd dat 
dit laatste erg belangrijk is. Goede scho
ling is een eerste vereiste om tot volle 
ontplooiing te komen Onderwijs dat aan 
onze dochters en zonen gegeven wordt 
is daarom erg belangrijk. Het is nu nog 
maar een kleine stap om te komen tot 
niet alleen belangstelling maar tot daad
werkelijk meeleven met het onderwijs. 
Vooral voor vrouwen.die geen betaalde 
baan willen of kunnen hebben liggen hier 
vele mogelijkheden. Het onderwijs is de 
laatste tijd erg in discussie. Denk maar 
aan de vragen rondom ,,De identiteit van 
hét christelijk onderwijs”  in de publi
citeit gebracht door de NCRV in samen 
werking met het Christelijk Pedagogisch 
Studiecentrum en aan de cahiers die 
momenteel uitgegeven worden door de 
Unie School en Evangelie. In breder ver
band kunnen we denken aan de ouder
participatie en het ontstaan van steeds 
meer oudercommissies, ook aan bijzon
dere scholen.

OUDERPARTICIPATIE

Onder de titel ,,Ouderparticipatie in het 
basis- en kleuteronderwijs”  is in 1972 
een boekje verschenen bij de Staats
uitgeverij. De inhoud hiervan vormt een

rapport dat in opdracht van de Neder
landse Gezinsraad werd samengesteld 
door mevr. dr. T. J. Engelen-Snaterse 
die onder begeleiding van de sectie onder
wijs en vorming van de Ned. Gezinsraad 
een onderzoek instelde naar de hele pro
blematiek van de ouderparticipatie in het 
basis- en kleuteronderwijs.
Voor wie het werkelijk meent met de 
onderwijsvérnieuw’ing in het kleuter- en 
basisonderwijs in Nederland, is het dui
delijk dat ook de ouders hierin een plaats 
moeten hebben. Het rapport is bedoeld 
als een poging tot het aangeven van de 
wegen waarlangs een betere samenwer
king tussen ouders en leerkrachten tot 
stand gebracht kan worden, opdat de 
school de beste voorwaarden kan schep
pen voor een optimale ontplooiing van 
elk kind. Het rapport opent met aandacht 
te schenken aan de bestaande contact- 
vormen die er tussen ouders en school 
bestaan en vraagt zich af hoe deze ge
stimuleerd en verbeterd kan worden. 
Voorop staat dat het uitgangspunt voor 
het bevorderen van ouderparticipatie moet 
liggen bij het kind. Door de onderwijs
vernieuwing wordt niet alleen door de 
school het kind meer centraal gesteld 
maar de belangstelling van de ouders 
zelf kan het best via het kind gewekt 
worden. De ouders zullen meer voor
lichting moeten krijgen over wat er in 
het onderwijs en op de school gaande 
is en op welke wijze zij de school kunnen 
benaderen. Als de school bereid is haar 
deuren open te gooien voor de ouders 
en hen laat meewerken, kan zij tonen 
dat zij vol goede wil is en de ouders 
serieus neemt. Het is belangrijk dat er 
meer contact, meer overleg en meer 
persoonlijk begrip tussen ouders en school 
komt waardoor ook een genuanceerde 
benadering van de leerling mogelijk is. 
Bijzondere aandacht besteed het rapport

aan ouderparticipatie in buurten waar 
voornamelijk ongeschoolde arbeiders wo
nen. Belangrijk hierbij is de voorwaarden 
die genoemd worden, waaraan moet wor
den voldaan wil een ouderparticipatie kans 
van slagen hebben. Een volgend hoofdstuk 
is gewijd aan de vraag wat de ouders nu 
precies kunnen doen in samenwerking 
met de school. Hoe kunnen zij het onder
wijs steunen vooral door het aan de dag 
leggen van hun belangstelling voor de 
school, hoe kunnen zij hulp bieden aan 
de schoolorganisatie, hoe kunnen zij even
tueel deelnemen aan het leerproces zelf 
dat zich in de school voltrekt. Tenslotte 
komen nog de mogelijkheden ter sprake 
die voor de ouders zijn weggelegd bij het 
kleuteronderwijs en eventueel nog eerder. 
"Want ouders zullen zich mede verant
woordelijk moeten voelen voor elke op
voeding die buiten het gezin plaats vindt.

ANDERE INSTELLING

Er zal nog veel moeten gebeuren conclu
deert het -rapport. De school zal zich 
anders tegenover de ouders moeten gaan 
instellen en de ouders moeten initiatieven 
nemen. De gevolgen zullen niet uitblijven. 
Hoe meer ouders met de school gaan 
meeleven des te meer zal het kind zich 
op school thuis gaan voelen. De school 
kan met behulp van de ouders nieuwe 
wegen vinden om het kind tot volledige 
ontplooing te geleiden.
De Ned. Gezinsraad beschouwt het uit
gegeven rapport niet als het laatste woord 
dat over deze materie is geschreven. 
iVel zet het ons aan het denken en het 
opent misschien wegen voor moeders 
(vaders volgen dan vanzelf wel) zich wat 
meer met de school van hun kinderen 
bezig te houden en wie weet zelfs een 
stimulans te zijn tot het oprichten van

een oudercommissie waarbij de school, 
uw kind, en u zeker mee gediend zijn.

Drs. M. Pastoor-Koopman.

Mevrouw drs. M. Pastoor-Koopman.

(De schrijfster van dit artikeltje is 
lid van de redactie van ,,Vrouwen
geluiden” , het contactorgaan van 
CH-Vrouwen.
Zij studeerde psychologie te Gro
ningen, huwde met een jurist (thans 
burgemeester te Workum), en is 
moeder van drie zonen en een doch
ter. Naast diverse functies op ker
kelijk gebied heeft Marry Pastoor 
vooral belangstelling voor onder
wijs.
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Een kritische beschouwing door L  van Wijk

DE CHU IN GEPOLARISEERD LICHT
Blijkens een opini-onderzoek in mei j.1. 
heeft de CHU haar kiezersverlies (6,3% 
naar 4,8% in november 1972) nog niet 
goed gemaakt. Ofschoon het percentage 
voor de CHU steeg naar 5,4%, brengt 
deze winst geen verandering in de poli
tieke plaats van de CHU.

CHU QUALITé, DAAROM QUANTITé
NéGLIGABLE.

In de ogen van de progressieve drie is 
en blijft de CHU een partij die buiten 
het kabinet kan blijven: de confessionele 
samenwerking is 'voldoende gehonoreerd 
met de uitnodiging tot meeregeren eerst 
aan de ARP en iets later aan de voor 
een parlementaire meerderheid onmisbare 
KVP. De CHU heeft momenteel geen poli
tieke standpuntbepalingen die kiezers van 
protestantse huize nog erg aanspreken 
en is dus een politieke partij in neer
gaande lijn.

VUURPROEF VOOR DE CONFESSIONELE 
DRIE UITGESTELD.

■Wij mogen het onze bondgenoten ARP en 
KVP niet kwalijk nemen dat zij de reali
teit erkennende, van de deelname van de 
CHU aan het kabinet-Den Uyl - met de 
wind als oppositiepartij mee - nu maar 
bewijzen dat de progressieven ongelijk 
hebben. In dit licht bezien is de vuurproef 
uitgesteld.

CHU IN DE OPPOSITIE

In de ogen der kiezers is de CHU oppo
sitiepartij. Dat zij het optreden van het 
kabinet Den Uyl niet direkt heeft afge
wezen zoals de VVD doch loyaal en in 
de oude (d.i. niet-gepolariseerde stijl) 
oppositie voert, geeft de CHU in de ogen 
der kiezers haar eigen gezicht van rede
lijkheid en gouvernementeel zijn weer 
terug. Dit heeft de CHU een klein herstel 
opgeleverd.
Duidelijk is dat voor een algeheel herstel 
veel meer in de CHU moet gebeuren. 
Onze vertegenwoordigers moeten dan ook 
niet proberen om voor de kiezers 
(luisteraars en kijkers) de positie van 
de CHU in de oppositie te verdoezelen 
of te verzachten om der wille van de 
confessionele eenheid voor het moment.

PLAATSELIJKE CONFESSIONELE SA
MENWERKING: MOOI, MAAR NIET
DOORSLAGGEVEND.

De confessionele drie zijn in de ogen 
der kiezers geen (h)echt partijblok. Het 
gezamenlijk urgentieprogramma is meer 
een uiting van familieverwantschap: 
ARP en KVP zijn stamverwante partijen. 
Samenwerking van de confessionele drie 
op gemeentelijk en provinciaal niveau 
wordt hierom voor de kiezer begrijpelijk. 
In onze partij mag men deze samenwer
king vooral niet overschatten en uitleggen 
als aankondiging van nieuw leven. Gaat 
het (één) de(r) confessionele partijen bij 
de landsverkiezingen slecht, dan werkt dit 
door in de gemeenteraads- en provinciale 
statenverkiezingen. Kiezers die landelijk 
niet meer op één van de drie confessio
nele partijen stemmen, stemmen in de 
meeste gevallen ook bij gemeenteraads- 
en provinciale statenverkiezingen niet 
meer confessioneel. Uitslagen van ge
meenteraads- enprovinciale statenverkie
zingen worden herleid tot uitslagen van 
landsverkiezingen voor trendindicatie. 
Daarom zijn alle verslagen over een 
plezierige samenwerking van de confessi
onele drie op gemeentelijk .en provinciaal 
niveau nogal naief.

CHRISTENDEMOCRATISCH APPèL:
(NOG) NIET GELOOFWAARDIG.

Voorlopig is voor de kiezers het chris
tendemocratisch appèl een soortgelijke 
aankondiging als het gezamenlijk urgen
tieprogramma van 1972. De sympathieke 
Prof. Steenkamp vermocht in zijn t.v.- 
interview voor de KRO van 23 juni j.1. 
noch de Brandpuntinterviewer. noch de 
kijkers er van te overtuigen dat het 
christendemocratisch appèl iets nieuws 
en iets geloofwaardigs is. Het drieman
schap Biesheuvel - Andriessen - Tilanus 
met hun gezamenlijk urgentieprogramma 
zijn in de ogen van de kiezers een gewel
dige flop geworden; hoe zou dan het 
christendemocratisch appèl méér kunnen 
zijn, daar de bouwstenen ervan - ARP, 
KVP en CHU - precies dezelfde zijn? 
Wie zou nu lid willen worden van een 
partij die niet echt bestaat? En indien 
men lid wordt van het christendemocra
tisch appèl dan zal uien, indien men 
confessioneel wil stemmen toch moeten 
kiezen uit ARP, KVP en CHU.

CHRISTENDEMOCRATISCH APPèL ALS
AFSLUITING.

Het christendemocratisch appèl maakt in 
ieder geval een eind aan zes jaar lang 
praten over fusie: de praatsoos van de 18 
is hiermede gesloten.
Tegen een zolange periode van fusie- 
besprekingen is geen enkele (politieke) 
organisatie opgewassen. De kiezerc.q. het 
partijlid was gedurende zes jaar lang 
gesteld voor de vraag: heeft het nog zin 
mijn stem, mijn geld, mijn vrije tijd te 
geven voor een partij die zich op korte 
termijn wil opheffen? De werfkracht van 
alle confessionele partijen met name die 
van de CHU heeft hieronder geweldig 
geleden zonder dat - en dat is het ergst 
vanal - het doel bereikt werd.

CHRISTENDEMOCRATISCH APPèl ALS 
UNDERSTATEMENT.

Als instituut, mede open voor niet-leden 
van de confessionele drie, kan het christen
democratisch appèl juist een geschikt 
middel zijn om de voorbereidingen voor 
èén christendemocratische partij geruis
loos voort te zetten. Van hieruit kan 
pretentieloos worden geprobeerd defusie- 
problemen op te lossen en een geschikt 
moment voor de geboorte van de christen
democratische partij af te wachten. De 
voorwaarden voor een christendemocra
tische partij zijn: één lijstaanvoerder, 
één programma, één parlementsfractie, 
geen deelname van ARP, KVP en CHU 
afzonderlijk aan de landsverkiezingen. 
Eerst daarna kan en moet de consequentie 
getrokken worden voor de gemeenteraden, 
de provinciale staten en de partij-organi
satie.

CHRISTENDEMOCRATISCH APPèLGEEN 
ZOETHOUDERTJE.

Daar de tijd niet rijp is, zal inde komende 
tijd door partijpolitieke stellingname naar 
eenheid moeten worden gestreefd, echter 
zonder het eigene van CHU, KVP en ARP 
aan te tasten: ook al wil men hetzelfde, 
accentverschillen mogen er zijn. HetUnie- 
bestuur zal dan ook niet werkeloos de 
geboorte van één christendemocratische 
partij mogen afwachten. De indruk bestaat 
dat het Uniebestuur de CHU nog gaande 
wil houden tot het geboortetijdstip van de 
christendemocratische partij teneinde

CHU-kiezers en -gekozenen niet in een 
vacuüm te doen vallen. De CHU fungeert 
dan als ,,dak”  voor gemeentelijke en 
provinciale activiteiten.
Zó onbenullig is de kiezer echter niet 
dat hij aan het handje van het Uniebestuur 
de geboorte van een christendemocratische 
partij zou willen afwachten- dat hebben de 
verkiezingen sedert 1967 toch wel duide
lijk gemaakt!

UNIEBESTUUR GA AAN HET WERK!

Praten over een confessionele fusie is 
voor de kiezer navelstaren. Belangrijk is 
dat een confessionele fusie niet des 
kiezers grootste zorg is, omdat hij gesteld 
wordt voor oplossing van zeer concrete 
alledaagse vraagstukken. De CHU zal dan 
ook haar eigen gezichtspunten moeten 
kenbaar maken met betrekking tot 
inkomstenverdeling, lastenverdeling van 
onderwijs en pensioen over de jonge en 
oudere generaties, stedenbouw en ruim- 

■ telijke ordening in het kader van een 
stationaire bevolking, gezinsverdunningen 
milieubescherming, het recreatieve en 
economische verkeer, producenten- en 
consumentenbelangen, gezondheidszorg en 
mentaliteit, evenwichtige verdeling van 
zeggenschap en risico tussen werknemers 
en kapitaalverschaffers van de onder
neming, burgerzin in de vorm van dienst
plicht voor jongens en meisjes (ter sprake 
gebracht door jonge mensen op bezoek 
bij H.M. de Koningin), enz.
In verband met polarisatiemogelijkheden 
voor de PvdA en de 'VVD zal de CHU 
geval voor geval steeds duidelijk moeten 
zijn over de verhouding individu tot collec
tiviteit, over inschakeling van pariculiere 
initiatief tot overheidstaak.

INTERNE REORGANISATIE.

Op eigen erf zal de CHU de positie van 
de lijsttrekker moeten versterken, zal 
een partijcongres de groepsvergaderingen 
moeten vervangen, zal individueel 
stemrecht moeten komen in plaats van het 
stemrecht der kiesverenigingen, kortom 
zal de partij-organisatie moeten worden 
aangepast aan de communicatiemogelijk
heden van vandaag dedag. Hierover schreef 
ik reeds eerder.
Over een betere benutting van commu
nicatiemiddelen als radio en T.V.-uitzen
dingen en last but not least ,,De Neder
lander”  misschien een volgend maal.
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SLOT.

Eerst als de kwaliteit van de CHU is 
verbeterd wordt het onmogelijk voor de 
progressieve drie of voor een ander blok 
om onze partij als kleinste der confes
sionele drie nog langer te negeren. 
Een gezamenlijk optreden van de confes
sionele drie kan dan uitmonden in de 
start van één christendemocratische 
partij.

L. van Wijk.

De bewerktuiging van de Tweede Kamer
door H. Wisseiink

In de toelichtende nota bij de raming der 
voor de Tweede Kamer in 1974 benodig
de uitgaven zegt het presidium, dat de 
verbetering van de uitrusting en werkwij
ze van de Kamer voortdurend de aan
dacht houden.
Deze uitspraak is meer dan een intentie
verklaring, maar de uitwerking van een 
en ander is geen gemakkelijke zaak. 
Hoewel de uitgaven ten behoeve van het 
parlement niet in redelijke verhouding 
staan tot de betekenis van zijn functie 
in het Nederlandse Staatsbeleid, moet 
toch ook hier de vinger bij de financiële 
pols gehouden worden. Een nauwkeurige 
kostenbewaking is noodzakelijk. Ook zon
der al te grote kostenstijgingen kunnen 
verschillende gebreken in de organisa
tie weggenomen worden.
Primair moet hierbij de aandacht ge
vestigd zijn op de vergroting van de moge
lijkheid tot doelmatige wetgevende ar
beid en contróle op het regeringsbeleid. 
De regering beschikt over een omvangrijk 
ambtelijk apparaat. Hierbij steekt de be
manning van de secretariaten van de ver
schillende Kamercommissies en de frac- 
tiestaven maar schriel af.
Het werk van de kamerfracties en kamer
leden is de laatste jaren zo sterk toege
nomen, dat steeds meer behoefte wordt 
gevoeld aan individuele administratieve 
hulp van de kamerleden.
Wanneer deze hulp groter zou zijn, zou 
er sprake kunnen zijn van veel inten
sievere contacten tussen kamerleden en 
kiezers. Zouden de kamerleden meer kun
nen doen aan het verstrekken van allerlei 
adviezen en het geven van bijstand.
Er zijn thans enige werkgroepen vanuit 
de kamer bezig over de vragen van de 
betere uitrusting in zijn algemeenheid te 
beraden. Hopelijk duurt dit beraad niet al

te lang, opdat er eens spijkers met kop
pen geslagen worden.
De huisvesting van de kamer wordt intus
sen veel verruimd door het ingebruikne- 
men van verbeterde panden op het Buiten
hof. Het presisium heeft een lichte verho
ging van de tegemoetkoming in de perso
neelskosten van de fracties in het uitzicht 
gesteld.
Er zal een computer worden aangeschaft 
en een speciaal onderzoek is gaande om de 
zakenregisters op de handelingen toegan
kelijker te maken, zodat de gegevens veel 
sneller ter beschikking kunnen zijn.
Ook wordt er meer aandacht besteed aan 
de voorlichting, teneinde het beeld van het 
Parlement naar buiten te verbeteren. 
In de eerste plaats is onlangs begonnen met 
steeds een korte samenvatting te geven van 
de te behandelen wetsontwerpen. In de 
tweede plaats komt er in het nieuwe ge
deelte op het Buitenhof een speciaal ver
trek, waar kamerstukken, lectuur en boek
werken ter inzage beschikbaar zijn en waar 
aan bezoekers ook inlichtingen over taken 
en werkT’ijze van de Tweede Kamer kunnen 
gegeven worden.

Zelfs een trimzaaltje zal er worden inge
richt voor zit-, papier- of vergadermoede 
kamerleden.
Nog een paar interessante cijfers tot be
sluit. Per kamerlid worden gemiddeld 63 
fotocopiën per dag vervaardigd, dat is 
9300 per werkjaar.
De kosten hiervoor bedragen liefst f656.- 
per jaar. Geen enkel kamerlid heeft een 
huis, dat groot genoeg is om al het pa
pier, dat door de brievenbus rolt, op te 
slaan! Men probeert nu enige beperkingen 
te vinden voor de ontstane papierwinkel. 
Behalve geschreven, wordt er ook veel 
getelefoneerd. 'Voortdurend zijn alle tele
foonlijnen bezet en ontstaan er communi- 
catie-moeilijkheden. De PTT is verzocht 
de capaciteit uit te breiden. Op de roep
en meldinrichting heeft een maximale ca
paciteit bereikt.
Veel meer organisaties en ook actiegroe
pen weten de weg naar Den Haag te vinden. 
Er is behoefte aan meer vergaderzalen 
voor al de hoorzittingen.
Op velerlei terrein is de modernisering 
van het parlementaire werk op gang ge
komen. Voor velen gaat het echter lang 
niet snel genoeg! De eisen die de kiezers 
en de maatschappij stellen gaan nog snel
ler omhoog.
Dat de kabinetscrisis vertragend gewerkt 
heeft op de verbetering van de werkwijze 
staat buiten kijf.'De deuk, die hierdoor aan 
onze parlementaire-democratie is toe
gebracht, is echter veel groter en daar 
heb ik meer zorg over.
Dit laatste is een kwestie van mentaliteit 
en die verander je niet met technische en 
organisatorische verbeteringen. Niette
min is ook het opvoeren van het aanzoen van 
de Kamer een dwingende eis!

H. Wisseiink



VRIJDAG 6 JULI 1973

65
prioriteiten
voor
milieuhygiëne
De Minister van Volksgezond
heid en Milieuhygiëne, 
dr. L. B. J. Stuyt, heeft op 
4 juli 1972 de Urgentienota 
Milieuhygiëne ingediend bij 
de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal.
Het eerste algemene deel van 
de nota bevat een schets van 
het milieu-vraagstuk in 
ruime zin, de plaats van de 
milieuhygiëne in de totale 
milieuproblematiek en de 
zorg voor de milieuhygiëne 
op basis van ecologisch 
inzicht.
Het tweede deel bevat het 
eigenlijke urgentie
programma. Hierin wordt in 
65 punten aangegeven, wat de 
voornaamste urgenties zijn.

O  Ter voorkoming 
van een te grote thermische belas
ting zal worden bevorderd dat nieuw 
te bouwen centrales in gevoelige ge
bieden worden uitgerust met milieu
hygiënisch verantwoorde koelsyste
men.

7 Detostatering: 
Onderzocht worden de gevolgen van 
een gedeeltelijke ontharding van het 
leidingwater en een wijziging van de 
Warenwet om het polyfosfaatgehalte 
van wasmiddelen te kunnen verla
gen. Detostatering van eftluent van 
zuiveringsinstallaties wordt wense
lijk geacht in het bijzonder voor ge
bieden die waardevol zijn uit een 
oogpunt van recreatie en natuurbe
houd. Internationaal overleg moet er 
toe bijdragen de tostaataanvoer door 
grensoverschrijdende rivieren te ver
minderen.

8

water
Verontreiniging van 
oppervlaktewater

I  De verontreini
ging door zuurstofbindende stoften 
vergt de bouw van vele biologische 
■zuiveringsinstallaties, andere zuiver- 
ingsmethoden en proceswijzigingen 
bij de bron van herkomst van deze 
verontreiniging.

^  De verontreini
ging door anorganische elektrolyten 
zal door het stellen van voorwaarden 
in de lozingsvergunningen worden 
beteugeld.

O  Nationaal meet
programma: Voor een snelle informa
tie zal meer gebruik worden gemaakt 
van automatische, meetapparatuur. 
Nagegaan worden de mogelijkheden 
van ee' m interdepartementaal over
leg op te zetten meetprogramma voor 
het verzamelen van gegevens over de 
kwaliteit van het oppervlaktewater 
op een groot aantal vaste, punten. De 
verschillende meetgegevens zullen 
worden ingevoerd in een centrale 
databank.

^  Het lozen van 
xenobiotische stoften (zoals giftige 
en moeilijk afbreekbare verbindingen 
e.d.) wordt tegengegaan door het 
verscherpen van het vergunningen
beleid in het kader van de Bestrij
dingsmiddelenwet en een algemeen 
lozingsverbod krachtens de Wet ver
ontreiniging oppervlaktewateren met 
beperkte ontheffingsmogelijkheden.

O  De verontreini
ging door minerale olie wordt be
streden doordat olielozingen verbo
den zijn. Met het oog op caiamiteiten 
is er een samenwerkingsregeling met 
West-Duitsland in het leven geroe
pen. Naar betere technische midde- 
ien ter verwijdering van olieresten 
wordt voortdurend onderzoek ver
richt.

Desintectie van 
effluent van zuiveringsinstallaties Pa- 
thogene microben worden geëlimi
neerd door extra desinfectie van het 
effluent in situaties waarbij onvol
doende afstand in acht genomen kan 
worden tussen lozingspunten van 
eftluent en plaatsen waar het opper
vlaktewater wordt gebruikt voor re
creatie. tuinbouw en veeteelt.

Om verontreini
ging met anorganisch slib te voorko
men wordt er bij het verstrekken van 
lozingsvergunningen vanuit gegaan 
dat dit slib niet in het oppervlakte
water mag worden gebracht, maar 
van het te lozen water moet worden 
gescheiden.

10 De verontreini
ging van zee en kustwateren wordt 
bestreden door sanering van de bin
nenwateren (vermindering aanvoer 
schadelijke bestanddelen dogr rivie
ren) en door internationale rege
lingen inzake olieverontieiniging en 
het storten in zee van industrieel en 
ander afval (o.a. Conventie van Oslo). 
Ter verdere beperking van de ver
ontreiniging door lozing van riool
water wordt op korte termijn bezien 
hoe aanvullende maatregelen kunnen 
worden genomen.

Openbare watervoorziening

11 Na overleg in de 
Rijksplanologische Commissie zal 
een nota met betrekking tot de toe
komstige watervoorziening aan de 
Staten-Generaal worden aangebo
den.

12 Br zal een reor
ganisatie van de openbare' water
voorziening plaatsvinden door her
ziening van distributiegebieden en 
fusie van kleine waterleidingbedrij
ven. Daartoe is een voorstel tot wij
ziging van de Waterleidingwet thans 
bij het parlement aanhangig.

13 Voorts zijn de 
volgende wetgevingsmaatregelen in 
het belang van de openbare water
voorziening in voorbereiding: afzon
derlijke wettelijke regelingen inzake 
de onttrekking van oppervlaktewater 
en grondwater; bescherming kwali
teit van het grondwater door een Wet 
op de bodemverontreiniging; wette
lijke grondslag voor de basisplannen 
door toevoeging van een afzonderlijk 
hoofdstuk aan de Waterleidingwet.

Duizenden dode vissen

14 Wetenschappelijk 
speurwerk wordt bevorderd op de 
volgende gebieden: kwalitatief on
derzoek naar reuk- en smaakstoffen 
in oppervlaktewater en drinkwater; 
linmologisch onderzoek voor het ver
krijgen van informatie over optimali
sering van het microbeheer bij spaar
bekkens; hydrologisch en chemisch 
onderzoek naar de processen die 
zich kunnen voordoen bij opslag van 
water in de ondergrond van het Ve- 
luwe-massief (Veluwe-infiltratie); vi- 
rologisch onderzoek in verband met 
de eis van afwezigheid van patho- 
gene kiemen in drinkwater; studie 
van verschillende ontzoutingstech- 
nieken; geohydrologisch onderzoek 
met het oog op een zo nauwkeurig 
mogelijke vaststelling van de win- 
ningsm.ogelijkheden van grondwater.

lucht

18

19

15 Uitvoering Wet 
inzake de luchtverontreiniging: Het 
vergunning- en heffingstelsel zal me
dio 1972 in werking treden. Getracht 
wordt een verbeterde regeling van 
de heffingen vóór-1974 uit te werken. 
Nadere regelen inzake de bevoegd
heid van de Commissaris van de Ko
ningin ingeval van bijzondere om
standigheden zullen dit jaar worden 
opgesteid.

20

16 Sanering Rijn
mond: Bestaande bedrijven worden 
doorgelicht op mogelijke maatrege
len ter beperking van emissies. Het 
eerste deel van het saneringsplan zal 
rond het einde van het jaar aan de 
saneringscommissie worden voorge
legd. Het voornemen bestaat tijdens 
perioden miet grote kans op windstil 
weer en inversie bepaalde emissies 
te beperken in een deel van Rijn
mond en restricties op te leggen met 
betrekking tot het zwavelgehalte van 
brandstoffen.

21

17 Gemotoriseerd 
verkeer: Plannen worden uitgewerkt 
voor periodieke keuringen van auto's 
op de samenstelling van uitlaatgas
sen. Internationaal overleg binnen de 
Europese Gemeenschappen en de 
Economische Commissie voor Euro
pa van de Verenigde Naties inzake

22

bodem

strengere eisen ten aanzien van uit
laatgassen zal krachtig worden be
vorderd. Zonodig zal Nederland hier
toe een nader uitgewerkt initiatief ne
men. Er kunnen voorstellen worden 
verwacht tot vaststelling van een 
maximum loodgehalte van benzine. 
Er zal een studie plaatsvinden naar 
de milieuhygiënische aspecten van 
de verschillende vormen van open
baar ve.rvoer binnen de steden.

Normen: Aan de 
Gezondheidsraad is advies gevraagd 
met betrekking tot normen voor een 
aantal andere stoffen dan zwaveldi- 
oxyde. Een hiertoe ingestelde com
missie zal binnen één jaar een inte- 
rimrapporl uitbrengen.

Uitbreiding per
soneelsbestand: Het personeelsbe
stand van de inspectie van de Volks
gezondheid belast met het toezicht 
op de hygiëne van het milieu zal op 
korte termijn verdere uitbreiding be
hoeven.

23

Ruimteverwar
ming en energieproduktie: De aan
sluiting van de kassen in het West- 
land en elders op aardgas wordt me* 
kracht bevorderd. Het voornemen be
staat maatregelen te treffen ter be
perking van het zwavelgehalte van 
brandstoffen.

Een wetsontwerp 
inzake afvalstoffen zal in 1973 aan de 
Kamer worden aangeboden. De wet 
beoogt een effectieve controle op de 
wijze van verwijdering en verwerking 
van afvalstoffen en zal aan de pro
vinciale besturen de taak geven de 
regionale samenwerking van ge
meenten tot stand te brengen. De 
wet zal de basis verschaffen voor 
heffingen op bepaalde produklen en 
voor een verbod van produkten die 
ernstige moeilijkheden geven bij hun 
verwijdering als afvalstof. Er wordt 
gestreefd naar een zodanige opzet 
van de wet dat een vervroegde rege
ling voor moeilijk verwerkbaar afval 
(vooral chemisch afval) mogelijk zal

24 De bouw van 
installaties voor moeilijk verwerkbaar 
afval zal worden bevorderd. Er vindt 
een uitgebreid onderzoek plaats naar 
soorten en hoeveelheden van dit af
val. Op grond van deze inventarisatie 
wordt een keuze omtrent soort, 
plaats en grootte van deze installa
ties op korte termijn mogelijk.

25 Met betrekking 
tot de inzameling en verwerking van 
afvalolie worden maatregelen over
wogen op het vlak van financiering 
en overheidscontrole bij de verwijde
ring.

26 Ter zake van hef 
stimuleren van het hergebruik van 
afvalstoffen zal onderzoek plaatsvin
den met het oog op mogelijke be
leidsmaatregelen.

27 Een ontwerp van 
IVef inzake de bodemverontreiniging 
wordt voorbereid. Deze wel is onder 
andere van belang voor de bescher
ming van de 'grondwaterkwalifeit in 
verband met de openbare drinkwa
tervoorziening.

Destructie dierlijk afval

28

Registratie van 
emissies: Er komt een systeem voor 
het verzamelen .en vastieggen van 
emissies. Met deze registratie zal in 
Zuid-Holland worden begonnen.

Een wijziging van 
de Destructiewet wordt voorbereid. 
Deze beoogt het begrip destructie- 
materiaal uit te breiden tot: visafval- 
len; gestorven pluimvee waarop niet 
de Vogelziektenwet van toepassing 
is; en mogelijk ook: pluimveeslacht- 
afvallen.
Daarnaast heeft de wetswijziging tot 
doel te komen lot een vóórcentrali- 
satie waarbij het destructiemateriaal 
vanwege de gemeente zal worden 
opgehaald en naar een centrale ver
zamelplaats zal worden gebracht.

29

Onderzoek en 
metingen: Het landelijk meetnet
wordt in 1973 operationeel. In Zuid- 
Holland zullen extra metingen wor
den verricht. De volgende belangrijke 
onderzoekproiecten worden met 
kracht bevorderd en gesteund: on
derzoek naar fotochemische smog; 
onderzoek naar verspreiding van 
luchtverontreiniging; onderzoek naar 
samenstelling uitlaatgassen; onder
zoek naar condensatie-aerosolen; 
onderzoek naar betere constructie 
van fakkels.

Bestrijding over 
last van destructiehedniven Mot be
hulp van planologische en techni
sche maatregelen zal er naar worden 
gestreefd de stanktnnder voor om 
wonenden te voorkomen.

geluid
30  Met de voorbe

reiding van een wet inzake geluid
hinder is een begin gemaakt. Deze 
wet dient te voorzien in de bestaan
de leemten op het gebied van de 
wetgeving ter bestrijding van geluid
hinder.

31 Verlaging van de
grenswaarde voor toelaatbare ge- 
luidproduktie van motorvoertuigen en 
bromfietsen: Gestreefd wordt naar 
een verlaging van de huidige normen 
voor motorvoertuigen en bromfietsen 
met 5 dB(A) binnen 5 jaar.
Een analoge wijziging van de EEG- 
richtlijn inzake motorvoertuigen zal 
door Nederland worden gestimu
leerd.
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32 Een wijziging van 
de Luchtvaartwet is in voorbereiding. 
Zij beoogt te komen tot een zonering 
rond luchtvaartterreinen waarbinnen 
een aangepaste bestemming kan 
worden opgelegd, en waarbuiten de 
lawaaibelasting een bepaalde grens
waarde niet mag overschrijden.

33 Om te komen tot 
een effectieve controte op de nale
ving van wettelijke voorschriften zal 
worden onderzocht hoe het ambtelijk 
opsporingsapparaat nader gestruc
tureerd dient te worden.

34  Nagegaan zal
worden of het mogelijk is een bij- 
scholingsprogramma te doen orga
niseren met betrekking tot geluidhin- 
derbestrijding ten behoeve van pla
nologen, architecten, verkeersdes- 
kundigen en andere technici die be
trokken zijn bij het ontwerpen van 
projecten en apparatuur met geluid- 
hinderaspecten.

35 Er zal een voor
lichtingsprogramma worden opge
steld ten behoeve van het publiek in
zake geluidhinder, geluidbewust ge
drag, risico’s van gehoorbeschadi- 
ging e.d.

36 Een aanvulling 
van de Hinderwet is In voorbereiding. 
Hierdoor zal het in de toekomst mo- 
gelijk worden onder meer regels te 
stellen aan bouwmachines en het ge
bruik ervan ter bestrijding van de ge
luidhinder.

37 Onderzocht zal 
worden waar en in welke vorm 
klachtencentra met betrekking tot 
geluidhinder tot stand moeten wor- 
gebracht om een beter overzicht tv 
verkrijgen van het optredende ge- 
luidhinderpatroon.

38 Zonering en 
woontechnische maatregelen: In in
terdepartementaal verband zullen de 
mogelijkheden worden verkend tot 
het instellen van zones met een maxi
maal toegestane geluidbelasting in 
plannen van ruimtelijke ordening en 
de mogelijkheden tot het controleren 
van nieuwbouwprojecten van enige 
omvang in de woningbouwsector op 
geluidhinderaspeoten. Er zal tevens 
een onderzoek ingesteld worden om 
na te gaan in hoeverre het mogelijk 
is oudbouw woningen te verbeteren 
ten aanzien van onderlinge geluid
isolatie en afscherming tegen lawaai 
van buiten.

39

4 0 Opleiding des
kundigen: Dit jaar zal een advies 
worden ontvangen van de Gezond
heidsraad omtrent eisen die gesteld 
moeten worden aan de deskundig
heid van stralingshygiënedeskundi- 
gen belast met het toezicht in isoto
penlaboratoria, alsmede van stra- 
lingscontroleurs bij kernenergiein- 
richtingen e.d. Nagegaan zal worden 
in hoeverre de daarvoor in aanmer
king komende onderwijsinstellingen 
tegemoet kunnen komen aan de toe
komstige vraag naar opleidingsfaci- 
liteiten op deze terreinen.

41 In verband met 
de toename van activiteiten op nucle
air gebied waarop overheidstoezicht 
nodig is zal het personeel van de 
daarbij betrokken overheidsdiensten 
worden uitgebreid.

42 De Commissie 
Reactorveiligheid zal een groot deel 
van de toenemende werkzaamheden 
uitbesteden aan deskundigen. Voor 
het begeleiden en evalueren van de
ze werkzaamheden wordt het perso
neel van de daarbij betrokken over
heidsdiensten uitgebreid.

43 Radioactief af
vat: Op grond van het overleg in een 
speciale R.C.N.-werkgroep zullen zo 
spoedig mogelijk voorstellen worden 
voorgelegd inzake een aantal ingrij
pende voorzieningen die nodig zijn 
om de problemen van het radioactief 
afval te kunnen oplossen.

44 Onderzoek op 
het terrein van de dosis-effect rela
ties zal krachtig worden gestimu
leerd.

45  Een goede voor
lichting zal worden bevorderd over 
de risico’s van kernenergie en ioni
serende straling teneinde de hier
over heersende onzekerheden weg 
te nemen c.q. te verminderen.

Recreatievoorzieningen

46 Normen voor 
zwemwater: Aan de Gezondheids
raad is gevraagd het reeds aange
vraagde advies te bespoedigen in
zake de eisen, die gesteld moeten 
worden uit een oogpunt van de volks
gezondheid, aan water waarin wordt 
gezwommen en gebaad.

47 Kwaliteitsbewa
king oppervlaktewater: Bij de water- 
beheerders'zal ondertussen worden 
aangedrongen op het treffen van 
maatregelen zodat gelegenheid tot 
baden en zwemmen wordt geboden 
op plaatsen waar zulks verantwoord 
kan worden geacht.

48 Gestreefd wordt 
naar een spoedige inwerkingtreding 
van de Wet hygiëne en veiligheid 
zweminrichtingen. De algemene 
maatregel van bestuur tot uitvoering 
van de wet wordt voorbereid.

49
Het onderzoek 

inzake geiuidhinder en getuidhinder- 
bestrijding zal worden uitgebreid. In 
het bijzonder wordt daarbij gedacht 
aan: uitbreiding van het onderzoek 
naar de samenhang tussen geluid
hinder en gezondheid; onderzoek 
naar de economische consequenties 
die aan strengere voorschriften in
zake geiuidhinder verbonden zijn; 
uitbreiding van het speurwerk naar 
praktische meetmethoden voor de 
bèpaling van geluidproduktie door 
individuele deelnemers aan het weg
verkeer; onderzoek naar de moge
lijkheden tot het vaststellen van voor
schriften inzake de maximale geluid
produktie en het gebruik van be
paalde geluidverwekkende appara
tuur.

diversen
Kernenergie en ioniserende 
straling

Gestreefd wordt 
naar een spoedige inwerkingtreding 
van de Wet hygiëne Kampeerplaat- 
sen. De algemene maatregel van be
stuur tot uitvoering van de wet wordt 
voorbereid. Het eventueel incorpo
reren van deze wet in een algemene 
Kampeerwet zal nader onder ogen 
moeten worden gezien.

50

51

52 Overig onder
zoek: Voorts zal onderzoek met be
trekking tot de volgende onderwer
pen worden gestimuleerd: verwezen
lijking van woonhygiënische uit
gangspunten bij industriële bouwsy
stemen; consequenties van zeer ho
ge woondichtheid op de kwaliteit van 
het wonen; de preventie van onge
vallen in en om de woning.

Bestrijdingsmiddelen

53  Een wetsontwerp
tot wijziging van de Bestrijdingsmid-

afval van onze moderne maatschappij....

delenwet is aan de Kamer aangebo
den. Deze wijziging beoogt een meer 
stringente bewaking mogelijk te ma
ken van het milieu van mens, dier en 
plant tegen de ongunstige nevenwer
kingen van deze middelen.

het toepassen van andere methoden 
dan het gebruik van chemische mid
delen.

62

58

54 Een wijziging van 
het Bestrijdingsmiddelenbesluit is in 
voorbereiding. Deze wijziging heeft 
vooral ook tot doel nadere voor
schriften te geven met betrekking tot 
het zich ontdoen van restanten en 
verpakkingen van bestrijdingsmid
delen.

55 Gestreefd wordt 
naar een strikte beperking van de 
toepassing van riskante bestrijdings
middelen door goede voorlichting en 
begeleiding om onnodig gebruik te 
voorkomen en door voor bepaalde 
middelen slechts ontheffingen af te 
geven voor beperkte toepassingsge
bieden op gecontroleerde aanvra
gen. Daarnaast zal nader beraad 
moeten plaatsvinden over de even
tuele invoering van een heffing op 
riskante middelen ter beperking van 
het gebruik.

Er zal een wette
lijke regeling tot stand worden ge
bracht ter beperking van het gebruik 
en de verwerking van aan bestrij
dingsmiddelen 'verwante' verbin
dingen, zoals kwikverbindingen en 
polychloorbifenylen. In afwachting 
van een wettelijke regeling worden 
op korte termijn afspraken met het 
bedrijfsleven voorbereid betreffende 
het gebruik en de beperking van de 
toepassing van dit soort persistente 
stoffen.

Onderzoek naar 
de werking van bestrijdingsmiddelen 
zal eveneens worden bevorderd. Dit 
onderzoek richt zich op de doelma
tigheid van verschillende middelen 
ter bestrijding van bepaalde insec
tensoorten en is nodig om voor een 
bepaalde plaag het meest geschikte 
en minst milieubelastende middel te 
kunnen toepassen.

Dierveredelingsbedrijven

63

59 Internationaal 
overleg zal voorts worden gestimu
leerd o.a. om tot een gemeenschap
pelijke beperking van milieubelas
tende bestrijdingsmiddelen en ver
wante verbindingen te komen.

Ongediertebestrijding

Ter bestrijding 
van lokale mestoverschotten zijn en 
worden zogenaamde mestbanken 
opgericht die het transport naar be- 
hoeftegebieden kunnen organiseren. 
Deze ontwikkeling wordt krachtig 
ondersteund. Er wordt gewerkt aan 
de samenstelling van een mestba- 
lans per gemeente.

64

56 Uitbreiding van 
voorlichting en begeleiding inzake 
de toepassing van bestrijdingsmidde
len is nodig. Naast de bestaande 
voorlichting in land- en tuinbouw be
staat er behoefte aan voorlichting en 
begeleiding bij de toepassing van be
strijdingsmiddelen in de huishou
ding, in gebouwen en bij de voor- 
raadbescherming.

60 Een wettelijke 
regeling inzake de wering en bestrij
ding van ongedierte zal in voorbe
reiding worden genomen. Daarmee 
wordt onder meer beoogd te komen 
tot éen doelmatige bestrijding van 
ongedierte, waardoor de plagen niet 
slechts incidenteel en plaatselijk 
worden bestreden.

57 61

Herziening Hin- 
derbesluit: Om de onzekerheid op te 
heffen over de vraag of met betrek
king tot agrarische bedrijven in con
crete gevallen de Hinderwet van toe
passing is, wordt een wijziging van 
het Hinderbesluit voorbereid. Het 
vaststellen van criteria waarin de 
Hinderwetverplichting wordt genor
meerd geschiedt door een interde
partementale werkgroep. De moge
lijkheid wordt bestudeerd van een 
schadevergoedingsregeling op basis 
van een gewijzigde Hinderwet voor 
een verantwoorde bedrijfsbeëindi
ging in bepaalde gevallen.

Door gerichte 
voorlichting zal een meer milieube
wust gedrag van de recreant worden 
bevorderd.

Woonhygiëne

Onderzoek: Naast 
uitbreiding van hef onderzoek van 
oppervlaktewater is onderzoek van 
regenwater op bestrijdingsmiddelen 
nodig, evenals onderzoek naar alter- 
nat'eve bestrijdingsmethoden. Een 
begin moet worden gemaakt met on
derzoek over de toepassing van be
strijdingsmiddelen in gebouwen, met 
inbegrip van de mogelijkheden tot

Onderzoek zal 
worden bevorderd naar andere be
strijdingsmethoden, waardoor de toe
passing van pesticiden zoveel mo
gelijk wordt feruggedrongen. Er 
vindt reeds onderzoek plaats naar de 
bestrijding van kakkerlakken met be
hulp van feromonen (lokstoffen e.d.). 
Een soortgelijk onderzoek ter be
strijding van de faraomier wordt 
voorbereid.

65w  Planologische 
aspecten: De vestiging of uitbreiding 
van veredelingsbedrijven in de di
recte omgeving van kwetsbare plaat
sen, zoals bebouwde kommen en 
recreatiegebieden, zal worden tegen
gegaan of met strikte waarborgen 
worden omgeven.

Onderzoek zal 
worden bevorderd naar de relatie 
tussen wonen en gezondheid. Daarbij 
wordt in eerste instantie gedacht aan 
de relatie tussen gezondheid en wo
nen in krotwoningen en de relatie 
tussen gezondheid en wonen in hoge 
woongebouwen. Voor de opzet van 
dit laatste onderzoek is advies ge
vraagd aan de Gezondheidsraad.

een schoonheid van de natuur in zuiver water
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Het collegegeld-debat

Twee moties-Van Leijenhorst aangenomen
CHU-afgevaardigde drs. G. van Leijen- 
horst behaalde een succes tijdens het 
vorige week in de Tweede Kamer gehou
den debat over de 1000 gulden college
geld, De Kamer aanvaardde twee moties, 
die door Van Leijenhorst waren ingediend. 
In de eerste motie werd gevraagd alsnog 
de zogenaamde boycotters te bewegen 
de achterstallige fl.0 0 0 ,- te betalen totdat 
de nieuwe regeling er is. Deze motie werd 
aangenomen met 72 tegen 63 stemmen. 
Tegen stemden de PvdA, D ’ 66, PPR, PSP 
en CPN, alsmede vijf KVP-leden.

In een tweede motievroeg Van Leijenhorst 
de minister de door oud-minister Van Veen 
toegezegde leningsmogelijkheid van maxi
maal f3.500,-, voor gehuwde studenten uit 
te voeren totdat er een nieuwe studie- 
financieringsregeling zal zijn.
Deze motie kreeg behalve van KVP, ARP, 
VVD 'en DS ’70 eveneens steun van de 
PvdA, D’66 en een deel van de PPR- 
fraktie.

COLLEGEGELD

Van Leijenhorst was uiterst kritisch over 
het voornemen van de regering om het 
collegegeld van fl.0 0 0 ,- op f500,- terug 
te brengen.
Hij vergeleek de tijdens de formatie- 
Burger gewisselde stukken tussen de for
mateur en de KVP en ARP. Op 28 maart 
hebben KVP en ARP gesteld dat uitvoering 
van de collegegeldwet dient te geschieden 
volgens de door de Tweede Kamer aan
vaarde wet.

Voor ons ligt een stuk dat regelrecht uit 
het geactualiseerde program van de linkse 
drie is weggelopen. Zelfs een sprankje zij
licht van de christen-democratische pro
gramma’s valt er niet in te bespeuren, 
aldus spreker.
De collegegeldverlaging moet blijkbaar als 
toverdrank fungeren om onwillige geesten 
aan universiteit en hogeschool te be
dwelmen.

Van Leijenhorst begreep niet hoe men op 
een bedrag van f500,- was gekomen. Er is 
geen sprake van een concessie aan de 
christen-democratische programs terwijl 
Keerpunt ’72 stelde dat de collegegeld
verhoging ongedaan moest worden ge
maakt. Heeft men toch halverwege met 
de wet-De Brauw willen meegaan of gaat 
het hij om een subtiele klimaatsver- 
beterende verkooptechniek?
En waarom acht men de fl.000 ,- wel een 
drempeleffect hebben voor deelname aan 
het wetenschappelijk onderwijs en f500,- 
niet?

KWIJTSCHELDING

De kwijtschelding, c.q. verrekening van het 
betaalde collegegeld over het studiejaar 
1972/1973 noemde Van Leijenhorst een 
maatregel, die alle perken te buiten gaat. 
Men wil daarmee aan rechtsongelijkheid 
een eind maken. Deze maatregel betekent 
dat 42.000 bursalen alleen de f 1.000,- 
collegegeld en f 100,- inschrijvingsgeld in 
het studiefinancieringsstelsel verrekend 
krijgen wanneer zij na 1 september 1974 
afstuderen. Men wordt blijkbaar gestraft 
als men te snel studeert. Terwijl 43.000 
studenten, waarvan de ouders zich dik
wijls grote opofferingen hebben getroost 
om het collegegeld overeenkomstig de wet 
te betalen geen cent terugontvangen. Ten
slotte zullen omstreeks 5.000 a 10.000 
studenten die de wet ontdoken hebben ge
heel vrijuit gaan, en niet vervolgd worden. 
Over rechtsongelijkheid gesproken, aldus 
Van Leijenhorst.

Spreker vroeg zich af wat voor indruk een 
dergelijke maatregel moest maken op de 
colleges van bestuur, die zich beijverd 
hebben om de fl.0 0 0 ,- te innen. Zullen zij 
de redelijkheid nog inzien om straks de 
f500,- te innen. En zullen de studenten 
die nu hun akties beloond zien straks de 
bereidheid opbrengen wel aan de nieuwe 
wet te voldoen? Van Leijenhorst erkende 
dat de uitvoering van de fl.0 0 0 ,- -wet 
problemen heeft meegebracht. Alle 
rechtsmiddelen om deze maatregel uit te 
voeren zijn echter niet uitgeput. Een ver
fijning van de wetgeving is hierbij nood
zakelijk.

De CH-woordvoerder noemde de argumen
ten tot kwijtschelding, c.q. verrekening 
van de fl .0 0 0 ,- beslist onvoldoende. Hij 
vroeg zich af hoe men vergelijkenderwijs 
het zou ervaren wanneer op grond van 
weerstanden tegen betaling van de omroep- 
gelden werd bepaald dat een jaar betaling 
van de omroepbijdrage werd kwijtgeschol

Drs. G. J. van Leyenhorst

den, op grond van de weerstand tegen de 
betaling; met bovendien de bepaling dat zij 
die voor 1 september 1974hunt.v.-toestel 
van de hand doen niets terug krijgen.

TERMIJNBETALING

Van Leijenhorst betoogde verder dat de 
termijnbetaling waartoe de minister wil 
overgaan zijns inziens op oneigenlijk ge
bruik berust. Niet de betalingscapaciteit

van de studenten of hun ouders wordt 
hierbij voorop gesteld maar de wens om 
met de wet te manipuleren. Zolang de 
fl .0 0 0 ,- - wet formeel nog bestaat kan dit 
tot veel onzekerheden en onjuistheden lei
den. En zullen de thans voorgestelde maat
regelen al of niet met terugwerkende 
kracht wijziging brengen in de fiscale en 
sociale verzekeringspositie van de ouders 
der studenten; met name de kinderbijslag 
en de kinderaftrek voor 1972?

In de verdediging van zijn amendement 
inzake het uitvoeren van de leningsmoge
lijkheid tot f3.500,- merkte Van Leijen
horst op dat hij zich kon voorstellen dat 
dit systeem niet zou passen in het nieuwe 
studiefinancieringsstelsel. Maar waarom 
wordt dan niet als overgangsmaatregel 
deze door minister Van Veen ingevoerde 
lening voor meerderjarige studenten uit 
gevoerd?

De CH-woordvoerder besloot zijn rede 
als volgt:
,,Concluderende, merken we op dat de 
bestudering van de brief van de bewinds
lieden ons geen blijde uren heeft bezorgd. 
Na alles wat er is voorgevallen rondom 
de collegegeldverhoging hebben de be
windslieden een flinke bijdrage geleverd

om de problemen op dit gebied te helpen 
vergroten. Zoals gezegd hebben we grote 
moeite met het feit, dat degenen, die de 
wet hebben ondermijnd officieuze erken
ning hebben ondervonden, terwijl zeer 
vele anderen^ die nauwkeurig de wet 
hebben nageleefd, ten opzichte van deze 
categorie worden benadeeld.
M.d.V., Aan een en ander zijn financiële 
consequenties verbonden. Als wij goed 
zijn ingelicht moet er 25 miljoen op tafel 
komen om de schade op te vangen. Dat zal 
de belastingbetaler moeten opbrengen. 
Maar theoretisch mag men misschien 
geen verband leggen tussen deze voor
stellen inzake de collegegeldverhoging 
en de gevraagde verhoging van de benzine- 
accijns per 1 augustus a.s.
Bij de gewone burger M.d.V., kan het 
moeilijk anders voorkomen, dan dat hij 
meer centjes voor hét gebruik van zijn 
auto op tafel moet leggen, omdat een aan
tal boycottende studenten niet door dit 
kabinet tot de orde worden geroepen. 
De neiging om deze belastingverhoging 
per 1 -augustus als juist en redelijk te 
aanvaarden, zal bij de gemiddelde burger 
daarom niet erg groot zijn.”

H. van Spanning

VoorpostengevBcht voor begroting 1974

Verhoging benzine-accijns verworpen
Na een langdurig debat heeft de Tweede 
Kamer in de vroege uren van vrijdag 
29 juni het voorstel tot verhoging van 
de benzine-accijns verworpen. Het kabi
net heeft hieraan geen politieke kon- 
sekwenties verbonden. Wel kan deze uit
slag, waarbij de KVP ,,uit de boot viel”  
belangrijke gevolgen hebben voor de be
handeling van de begroting in dit najaar. 
Het debat over de Voorjaarsnota is voor
al een voorpostengevecht geweest. Een 
prestigeslag tussen de ,,linkse drie”  en 
KVP en ARP. Want weliswaar steunde de 
ARP de verhoging van de benzine-ac
cijns maar deze fractie had bezwaren 
op een ander punt in de voorjaarsnota, 
namelijk de verlaging van de defensie
begroting.
Eerst bij de behandeling van de miljoene- 
nota zal definitief blijken hoe de kaarten 
liggen.
De stemmingen concentreerden zich rond 
alternatieve voorstellen inzake de ben
zine-accijns. De Kamer verwierp een 
amendement van deCH-afgevaardigdeVan 
der Mei om het beroepsgoederenvervoer 
buiten deze verhoging te laten. Voor 
stemden behalve de CHU, de VVD, DS’70, 
GPV, SGP en de RKPN.
Eveneens verworpen werd een amende
ment van de KVP’er Van Amelsfoort, 
dat een compromis bevatte. Niet een 
verhoging van 4,5 cent per liter maar 
een verhoging van 1,5 cent per liter, 
werd door de KVP voorgesteld. Dit amen
dement kreeg slechts steun van KVP, 
VVD, DS’70, SGP, Boerenpartij en RKPN. 
Weliswaar werd met steun van de ,,linkse 
drie”  een amendement van de heer Ver
mant (AR) aangenomen om de accijnsver
hoging van 4,5 cent lijdelijk te maken, 
maar de KVP stem de'hierop tegen het 
wetsontwerp, waardoor dit met 73 tegen 
63 stemmen werd verworpen.
Ook verwierp de Kamer een motie van 
de VVD, waarin werd gesteld dat de 
financiële plannen van de regering de 
inflatiebestrijding ernstig bemoeilijken. 
Voor deze motie stemden VVD, CHU, 
DS’70, GPV en RKPN.

VREEMDE INDRUK

Drs. D. F. van der Mei, die namens de 
CHU het woord voerde over de Voor
jaarsnota betoogde dat de wijze waarop 
de beleidsombuigingen worden gepresen
teerd een vreemde indruk maken.
Er moet nu reeds rekening worden ge
houden met een overschreiding van de 
uitgaven voor 1973 met 548 miljoen. 
Zo ’n overschreiding moet op zich reeds 
reden zijn om de uitgavenontwikkeling 
voor de rest van het jaar bijzonder 
kritisch te volgen. Beleidsombuigingen 
zouden dan ook op zijn minst uitge
steld moeten worden tot de begroting 
van 1974 aan de orde is. Dit kabinet 
wil echter nu reeds enkele beleidsom-

Drs. D. F. V . d. Mei

buigingen tot stand brengen, waardoor 
de dekkingsproblemen voor 1974 nog gro
ter worden, aldus Van der Mei.
Spreker vroeg zich af of dit kabinet 
hiermee een begin maakt met een be
leid van versnelde stijding van over
heidsuitgaven. Als dit het geval is rijst 
bij mij de vraag wat de opvatting van dit 
kabinet is over de ..mogelijkheden om te 
komen tot een geïntegreerd budgettair 
bestedingen- en inkomensbeleid, dat een 
effectieve bijdrage aan de inflatiebe
strijding kan leveren, aldus de CH-woord
voerder.
Van der Mei meende dat een versnelde 
stijging van de overheidsuitgaven met 
name zal doorwerken in de loon- en 
prijsontwikkeling. De huidige ontwikke
ling van lonen en prijzen gaat reeds ver 
uit boven de veronderstellingen waarop 
we ons bij de miljoenennota voor 1973 
baseerden. Hij vroeg de minister of een 
versnelde ontwikkeling van de overheids
uitgaven ..niet moet leiden tot een ster
kere beïnvloeding van het p r o c e s  van 
loon- en prijsontwikkeling door de re
gering.
Ten aanzien van de genoemde beleids
ombuigingen sprak Van der Mei w'aar- 
dering uit voor het aangekondigde werk- 
gelegenheidsprogram met name voor de 
grote steden. Hij vroeg nadere informa
tie over de voorgenomen bezuiniging op 
defensie met 64 miljoen. Deze oml)ui- 
ging is zijns inziens structureel van aard. 
Van der Mei herinnerde aan een uit
spraak van Tilanus bij de regerings
verklaring, waarin deze gesteld had dat 
vermindering van defensie-uitgaven vooi'- 
dat hierover in Navo-verband nieuwe af
spraken zijn gemaakt, alleen mogen ge

schieden door een effencientere bedrijfs
voering, niet door het niet nakomen van 
verplichtingen.
Van der Mei vond het verrassend dat 
men via de benzine-accijns een ver
schuiving van de lasten brengt van de 
directe naar de indirecte sfeer. Dit is 
niet iets wat we van dit kabinet als 
eerste maatregel zouden mogen ver
wachten. Spreker meende voorts dat de
ze verhoging belangrijke gevolgen zal 
hebben voor de zogenaamde grenseffec- 
ten met name ten aanzien van Belgie, 
Hij zei te vrezen dat de belangen van de 
pomphoudende middenstand in de grens
streken met Begie worden opgeofferd 
aan de politieke doelstellingen van dit 
kabinet. Bovendien is het mogelijk dat 
als gevolg van dit grenseffect de ver
wachte opbrengst helemaal niet wordt 
gehaald.
Van der Mei sprak de hoop uit dat de 
staatssecretaris van financiën in het ver
volg iets meer tijd zal krijgen om der
gelijke maatregelen voor te bereiden, 
waardoor ook overleg met de oliehandel 
en de oliemaatschappijen mogelijk is. 
Tenslotte betoogde de CH-woordvoerder 
dat hij niet inzag waarom het beroeps
goederenvervoer voor verdere lastenver
hoging moest worden geplaatst. Het glo
bale evenwicht dat tussen de belasting
heffing op de verschillende brandstoffen 
moet bestaan, hoopt geenszins, zeker na 
de vorig jaar herfst op het laatste ogen
blik doorgevoerde verhoging, tot deze 
maatregel. Van der Mei stelde bij amen
dement voor het beroepsgoederenver
voer buiten de verhoging van de benzine- 
accijns te laten. Dit amendement werd 
zoals we hiervoor reeds meldden, door 
de Kamer verworpen.

H,. van Spanning.

VAN DER GLAS 
Heerenveen
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Verkeersveiligheid en politieke
verantwoordelijkheid door A. J. van den Berg, 

gep. adjudant gemeentepolitie Leiden

Heel dikwijls en op verschillende plaatsen 
wordt gewezen op de verkeersonveilig
heid, waardoor jaarlijks duizenden mensen 
het slachtoffer worden, hetzij door verlies 
van het leven, hetzij door ernstig, soms 
onherstelbaar letsel.
Verschillende vragen dringen zich hierbij 
aan ons op.
In de eerste plaats rijst de vraag, wat de 
oorzaken daarvan kunnen zijn. Inde tweede 
plaats dienen, indien verschillende oorza
ken zijn opgespoord, daartegen maatrege
len te worden genomen en tenslotte is het 
noodzakelijk, dat degenen die voor die on
veiligheid verantwoordelijk zijn, worden 
aangespoord te doen wat mogelijk is om 
de verkeersveiligheid gunstig te beïnvloe
den.
Om met de eerste vraag te, beginnen, de 
oorzaken die tot verkeersonveiligheid lei
den.
Vrijwel iedereen ken de voornaamste 
verkeersvoorschriften die de overheid 
gaf en dienen te worden opgevolgd, tot 
beveiliging van het leven of de gezondheid 
van zichzelf en anderen, en een goede 
doorstroming van het verkeer.
De verkeersvoorschriften zijn te verdelen 
in wetten die via de volksvertegenwoordi
ging zijn gegeven en algemene maatregelen 
van bestuur, die door de betreffende minis
ter, in dit geval de minister van verkeer 
en waterstaat, worden vastgesteld. Dit 
laatste echter alleen, voorzover de wet 
deze mogelijkheid toelaat.

TAKEN OVERHEID

Onze snel wisselende omstandigheden en 
steeds naar nieuwe ordening vragende ver
keersproblemen, behoeven al meer rege
ling bij algemene maatregelen van bestuur. 
In de technische ontwikkeling van het ver
keer is het niet doelmatig en mogelijk, om 
alle voorschriften bij de wet vast te stel
len, daar dit te zeer een vlotte aanpassing 
aan gewijzigde omstandigheden in de weg 
zou kunnen staan.
Naar onze mening gaat het niet zo zeer om 
de vraag wat wordt gedaan, maar veeleer 
om de vraag wat wordt nagelaten.
Onze volksvertegenwoordiging oefent toe
zicht uit, niet alleen op het in het leven roe
pen van maatregelen van bestuur, maar ook 
op het ingebreke blijven van het nemen van 
doeltreffende maatregelen die kunnen lei
den tot meer veilig verkeer.
Veelal wordt gedacht aan het niet of niet 
in voldoende mate door de weggebruiker 
opvolgen van verkeersvoorschriften, die 
tot ongevallen leiden. Wat dat betreft geeft 
onze wetgeving misschien wel waterdichte 
regelen, die, indien opgevolgd, verkeers
ongevallen tot een gering aantal kunnen be
perken en het aantal slachtoffers veel klei
ner zal zijn.
Maar bij dit alles dient men te bedenken, 
dat menselijke tekortkomingen, hetzij door 
van buiten inwerkende omstandigheden die 
tot verminderde activiteit leiden, hetzij 
door verminderd reactievermogen tenge
volge van ouderdom, of niet voor uiterlijke 
waarneming vatbaar zijnde verschoonbare 
omstandigheden, gevaren kunnen veroor
zaken, waarbij alleen door de bereidheid 
van anderen en de mogelijkheden die erin 
de gegeven omstandigheden zijn, het drei
gende gevaar kan worden afgewend. In vele 
gevallen zijn die mogelijkheden aanwezig, 
doch men moet ook bereid zijn om het ge
vaar waaraan een ander, hetzij door eigen 
toedoen, hetzij door een andere oorzaak, 
wordt blootgesteld, op te vangen en levens
gevaar voor die andere af te wenden. 
In principe stelt de wetgever in art. 450 
van het Wetboek van Strafrecht maatre
gelen vast, die, hoewel niet direct be
doeld om de veiligheid van het verkeer 
te dienen, toch verplichting inhouden om 
hulp te verlenen of te verschaffen aan een 
hulpbehoevende die in levensgevaar ver
keert. Strafbaarheid bestaat bij dit na- 
latingsvergrijp eerst, indien de dood van 
het slachtoffer volgt en hulpbetoon zonder 
gevaar had kunnen worden verleend.
Indien de bestuurder van een motorvoer
tuig bij een kruispunt waar hem voor
rang dient te worden verleend, ziet dat 
een veel zwakkere weggebruiker, zoals 
een voetganger of een wielrijder de weg 
oversteekt, is de bestuurder van het mo
torvoertuig o.i. verplicht, althans in
dien hij zichzelf of anderen daardoor niet 
aan gevaar blootstelt, datgene te onder
nemen waarmee getracht wordt het leven 
van die andere weggebruiker dat in ge
vaar verkeert, te redden.
Niet altijd worden de bestaande mogelijk
heden benut om ernstig gevolg te voor
komen. Zo ziet men ook, dat bij het onjuist

inhalen door de bestuurder van een motor
voertuig, andere bestuurders die worden 
ingehaald, niets ondernemen, bv. het zoveel 
mogelijk naar rechts uitwijken en zo nodig 
snelheid verminderen, om de gelegen
heid te geven in te voegen.
Weliswaar ïs art. 450 van het Wetboek 
voor Strafrecht een overtreding en de na
gelaten hulpverlening zal in dergelijk ge
val niet als misdrijf kunnen worden ge
straft, althans indien niet een andere 
strafbepaling die mogelijkheid opent.
Wij menen dat dit beginsel van hulpver
lening niet in de toepassing van onze ver- 
keerswetgeving is terug te vinden, al
thans niet in voldoende mate. Naar onze 
mening is dit een van de grootste oor
zaken van onze verkeersonveiligheid. In
dien men bij het stipt opvolgen van ver
keersvoorschriften op vermeende rechten 
staat en het leven van anderen in gevaar . 
brengt, waarbij de dood volgt, dan behoort 
bij het politie-onderzoek en het vervol
gingsbeleid de vraag centraal te staan, 
welke mogelijkheden de bestuurder heeft 
ondernomen om te trachten dit ernstige 
gevolg te voorkomen. Daaronder zal niet 
moeten worden verstaan, het luidruchtig 
geven van geluidsignalen. Dit kan niemand 
meer redden en is alleen een gevolg van 
misverstand of agressie. De onhebbelijke 
instelling van dit soort weggebruikers is 
naar onze mening de meest ongunstige 
factor voor de verkeersveiligheid. Van 
deze lieden is ook niet te verwachten, dat 
zij hun snelheid aanpassen aan zich voor
doende omstandigheden.

OPVOEDING WEGGEBRUIKERS

In verband met onjuist parkeren worden 
veel transacties aangegaan en processen
verbaal opgemaakt. Deze stilstaande voer
tuigen leveren meestal geen gevaar op en 
indien het uitzicht voor een ander wordt 
belemmerd, dan moet die andere bestuur
der ter plaatse zijn snelheid beperken. 
Bij een ongeval zal het oorzakelijk verband 
derhalve bij de bestuurder van het voer
tuig dat in beweging was worden gezocht, 
die niet bereid was zijn snelheid aan te pas
sen aan deze zich voordoende omstandig
heden.
Naar onze mening dienen dan ook, bij het 
politie-onderzoek de prioriteiten te worden 
verlegd. Dan zal meer van verkeersop- 
voeding sprake zijn, dan bij het doen be
talen van boeten, dikwijls uitsluitend ter 
voldoening aan een weliswaar wettelijk 
voorschrift, doch in die uitv/erking niet 
meer dan een formele gezagshandhaving 
betekent.
In dit laatste geval wordt ook geen bij
drage geleverd aan het kweken van goede 
verhoudingen, daat het verschil in behan
deling ten aanzien van hen die in juri
dische zin ongrijpbaar zijn, doch door 
onverstandig gebruik van de weg grote ge
varen veroorzaken, duidelijk in het oog 
springt.
Hoewel in de vroegere rechtspraak de 
artikelen 307 en 308 van het Wetboek van 
,Strafrecht bij dood door grove schuld en 
het veroorzaken van zwaar lichamelijk let
sel bij verkeersovertredingen toepassing 
vonden, menen wij dat dit thans niet meer 
het geval is. Daarom vragen wij ons af, 
of het geen aanbeveling verdient, indien 
in het verkeer dood of zwaar lichamelijk 
letsel aan een ander wordt veroorzaakt, 
waarbij door de een of andere gedraging, 
zelfs indien de verkeersvoorschriften 
worden in acht genomen, grove schuld 
aanwezig is, bestaande in moreel verwijt
bare schuld, de dader kan worden ver
volgd? Het is o.i. absurd, indien voorzien 
kan worden dat een ander aan groot ge
vaar wordt blootgesteld, geweigerd wordt 
daartegen te ondernemen, hetgeen rede
lijkerwijze kan worden verlangd.
Bij verstandig gebruik van de weg, vooral 
door bestuurders van motorvoertuigen, 
kan het aantal ongelukken in belangrijke 
mate worden verminderd. De gedragsfac
toren zullen, meer in het geding moeten 
worden gebracht, zowel bij de instructie 
bij het afleggen van de rijproef, bij het 
opsporings- en vervolgingsbeleid, als bij 
de rechtspraak.
Weliswaar stelt art. 36 van de Wegenver
keerswet als misdrijf strafbaar de be
stuurder van een motorvoertuig, indien 
deze in het verkeer door grove schuld de 
dood van een ander veroorzaakt, of zwaar 
lichamelijk letsel toebrengt. Het begrip 
,,schuld”  zal hier oorzakelijk alleen in 
samenhang met verkeersvoorschriften 
kunnen worden toegepast, zodat ,,morele 
schuld”  niet in overwegingen kan worden 
betrokken. Indien dit in de toepassing van

de verkeerswetgeving niet mogelijk is, 
dan is het opnemen van deze delicten in 
die wetgeving een uitsluiting van straf
baarheid van al of niet opzettelijke nala- 
tingsvergrijpen, daar bij het huidige op
sporings- en vervolgingsbeleid deze be
standdelen niet in voldoende mate tot hun 
recht komen.
Bij toepassing van de artikelen 307 en 308 
van het Wetboek van Strafrecht was dit 
wel het geval. Dit blijkt o.a. uit het arrest 
van de Hoge Raad, hoewel oud, van 21-ll- 
1932, waar voor de toepassing van art. 
307 van het Wetboek van Strafrecht voor 
schuld aan het misdrijf geen trafbaar 
feit werd geeist.

VEILIGHEID VOOR ALLES

Geleidelijk aan zijn wij reeds overgegaan 
tot bespreking van de vraag, welke maat
regelen kunnen worden genomen tot het 
bevorderen van meer veiligheid op de weg. 
Zo kan ook het toezicht en het opsporings
beleid door politie én justitie een belang
rijke bijdrage betekenen voor de verkeers
veiligheid. In dit verband vragen wij ons 
af, of alle wettelijke mogelijkheden wel in 
voldoende mate worden uitgebuit.
Volgens art. 41 van het Reglement Ver
keersregels. en Verkeerstekens, behoort 
de bestuurder van een voertuig die een 
kruising of splitsing van wegen oprijdt, 
daarbij bijzondere voorzichtigheid te be
trachten. Hij rijdt de kruising of splitsing 
slechts op, indien hij de mogelijkheid heeft 
door te rijden.
Heel dikwijls vinden op dergelijke wegge
deelten ongevallen plaats, omdat dit voor
schrift niet in acht wordt genomen.
Om deze reden achten wij het van het groot
ste belang, dat de politie, behalve de snel
heidscontrole op weggedeelten met be
perkte snelheid nagaat welke snelheid öp 
bepaalde kruispunten verantwoord is en 
ook daar controle op houdt, gezien de 
plaatselijke omstandigheden, het rijden 
met te grote snelheid. Op deze wijze 
brengt men de weggebruiker meer aan 
kennis bij, dan de simpele wetenschap van 
het rijden met niet hogere snelheid dan 
50 km in het uur.
Meermalen worden op kruispunten voor- 
rangsregelingen getroffen, in verband met 
vele ongevallen ter plaatse. Dit betekent 
dan een beloning op het niet verlenen van 
voorrang. Naar onze mening is het van 
veel groter belang, dat de weggebruikers 
hun snelheid leren aanpassen aan deze en 
soortgelijke omstandigheden.

LEEMTE IN WET

Het komt voor, dat bestuurders van motor
voertuigen door de rechter worden vrijge
sproken van dood door schuld, indien te 
hard is gereden, daar het bewijs niet is 
geleverd van oorzakelijk verband van te 
hard rijden en de dood van het slachtoffer. 
Aan de rechterlijke macht zullen dus 
meer ruime mogelijkheden in de hand die
nen te worden gelegd.
Wij zouden willen pleiten voor de mogelijk
heid van toepassing van het reeds bespro
ken beginsel van art. 450 van het Wetboek 
van Strafrecht, bij het veroorzaken van 
verlies van het leven van een ander of het 
toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, 
indien geen maatregelen zijn genomen, om 

■te trachten dit ernstige gevolg te voor
komen. Het begrip ,,grove schuld”  zal 
dus als misdrijf in veel ruimere zin toe
passing vinden, zov/el oorzakelijk als voor 
toepassing van strafrechterlijke begin
selen.

Verder zouden wij ook schuldig aan een 
veroorzaakt ongeval willen achten de be
stuurder van een motorvoertuig, die zon
der r ij- of kentekenbewijs, zonder verze
keringspremie of wegenbelasting te hebben 
betaald, met dit voertuig , van de weg ge
bruik maakt. Hij behoort met dit voertuig 
niet van de openbare weg gebruik te maken 
en het is niet billijk, indien de verant
woordelijkheid in dergelijk geval op het 
slachtoffer of nabestaanden wordt afge
wenteld.
Daar agressie een ongunstige factor is 
in het verkeer, zouden wij eveneens willen 
voorstellen om na veroordeling voor 
agressief gedrag, de mogelijkheid te ope
nen als bijkomende straf de rijbevoegd
heid voor motorvoertuigen te ontnemen. 
Denk bv. aan de vele overvallen die met 
een mortorvoertuig plaatshebben. Iemand 
die door zijn aard agressief is, zal dit 
gedrag ook in het gemotoriseerde ver
keer laten gelden.

STRAFBARE SCHULD

Wij hebben verschillende oorzaken ge
noemd die tot verkeersonveiligheid kun
nen leiden en ook maatregelen voorgesteld 
die naar onze mening de veiligheid op de 
weg kunnen dienen, doch voor een straf
bare gedraging moet er naar het posi
tieve recht van strafbare schuld sprake 
zijn. Voor strafbare schuld wordt in het 
algemeen geeist een wederrechtelijke ge
draging, hetgeen in ons positieve recht 
neerkomt op een strafbaar feit, terwijl 
opzet of onachtzaamheid en toerekenings
vatbaarheid van de dader eveneens aan
wezig dienen te zijn. Opgemerkt zij, dat 
voor misdrijf grove schuld wordt ge
eist.
Het komt ons voor dat het noodzakelijk 
is, dat voor toepassing van de Wegen
verkeerswet en haar reglementen een 
wettelijke richtlijn wordt gegeven om
trent het begrip schuld, in oorzakelijk 
verband, zoals reeds door ons is voorge
steld, zodat naar het oude rechtsbeginsel 
van de artikelen 307 en 308 van het Wet
boek van Strafrecht, in de gevallen waar 
van verwijtbare schuld sprake is, ook juri
disch geen belemmeringen meer bestaan 
tot het leggen van verantwoordelijkheden, 
bij wie deze thuis behoren.
Zonder deze verruiming van rechtsbegin
selen in onze Verkeerswetgeving, zal het 
grote aantal slachtoffers niet afnemen. 
En juist omdat er zulke grote belangen 
op het spel staan, dienen er maatregelen 
te worden genomen, die ingrijpend toe
schijnen, doch voor elke welgemanierde 
weggebruiker geen offers betekenen, daar 
deze beginselen uit gedragsoverwegingen 
al toepassing vonden.

OVERHEID HEEFT
VERANTWOORDELIJKHEID

Tenslotte komen wij toe aan ons derde 
punt, de vraag wie verantwoordelijk ge
steld kunnen worden voor het niet nemen 
van doeltreffende maatregelen tegen ver
keersonveiligheid. Wij menen dat onze 
volksvertegenwoordigers hiervoor een 
grote verantwoordelijkheid dragen. Er 
worden wel langdurige vergaderingen be
legd over de vraag wat te doen met enkele 
oorlogsmisdadigers en vragen worden aan 
de_ minister van justitie gericht over het 
wapengebruik door de politie.
Wij zouden deze vragenstellers willen 
vragen; Vindt u het wapengebruik door de 
politie een groter gevaar dan de wijze 
waarop' door bepaalde verkeersdeelnemers 
met gemotoriseerde voertuigen aan het 
verkeer wordt deelgenomen? De slacht
offers van het verkeer zijn meestal goed
willende burgers, die zich hoogstens aan 
een verkeersovertreding hebben schuldig 
gemaakt en degenen die door wapengebruik 
van de politie worden getroffen hebben 
dit door misdadige gezindheid aan zichzelf 
te danken.
Wij zijn derhalve van mening dat het ge
bruik van vuurwapenen door de politie 
voor goedwillende burgers geen risico ’ s 
oplevert. Hun veiligheid wordt daarmede 
juist beschermd. Bovendien, na wapenge
bruik heeft de politie zich te verantwoor
den voor de justitie en wij menen dat dit 
voldoende waarborgen inhoudt voor een 
objectief onderzoek.
Ten besluite willen wij de wens uitspreken, 
dat nieuwe creaties in onze verkeerswet
geving en anders gericht toezicht, mogen 
bijdragen tot het sparen van mensenle
vens.
De verantwoordelijkheid voor politie- en 
justitiemaatregelen, binnen het raam van 
wettelijke mogelijkheden, berust uiter
aard bij de leidinggevende functionarissen 
van de opsporingsorganen.

A. J. van den Berg,
(Gep. adjudant van de gemeente
politie te Leiden).

„De Nederlander” 

m et vakantie
Het christelijk-historisch weekblad 
,,de Nederlander”  verschijnt niet 
op vrijdag 13 juli en vrijdag 20 juli. 
Het eerstvolgende blad zal uitkomen 
op vrijdag 27 juli.
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Nader beschouwd ‘•“Of D. Rebel

DE CENTRUMGROEP
Tijdens mijn drie-minuten-toespraak op 
de algemene vergadering heb ik ten aan
zien van de opstelling van de Centrum- 
gespreksgroep het woord verraad ge
bruikt. Sommigen waren dat roerend met 
me eens, anderen waren boos op me, 
vrienden van me behorend tot de Cen- 
trumgespreksgroep vonden me te scherp. 
Wellicht verdient het aanbeveling nader 
te verklaren wat ik nu wel en wat ik niet 
heb bedoeld.

Om te beginnen dan, ik voel me in som
mige opzichten eerder verwant dan tegen
gesteld aan de Centrumgroep en in tegen
stelling met wat de meesten zullen menen, 
heb ik wel degelijk de mij ter beschik
king staande stemmen op ds Abelsma uit
gebracht. Tot deze groep behoren de 
trouwste leden van de C.H.U. en om die 
reden heb ik steeds de Centrumgroep de 
hand boven het hoofd gehouden en waarom 
nu uitgerekend zaterdag niet?
Evengoed als ik me erger aan onbezon
nen uitlating van jongeren, evengoed als 
ik me met de heer De Graaf uit Ruinen/ 
Putten afvraag of de buitengaatse acti
viteiten van de heer Huijsen nog gedoogd 
kunnen worden, evengoed vind ik dat de 
Centrumgroep thans veel te ver is ge
gaan wanneer ze zwart op wit verklaart: 
,,Wat ons betreft dient de resolutie vol
strekt verworpen te worden. Zou de 
jaarvergadering onverhoopt anders be
sluiten, dan is er slechts één uitweg: 
HET VOORTZETTEN, EVENTUEEL HET 
OPNIEUW OPRICHTEN VAN ONZE 
CHU” .
Dat nu acht ik bij voorbaat saboteren van 
wettig genomen besluiten der algemene 
vergadering, dreigen zonder eerst eens 
af te wachten, in feite verraad aan de 
eigen organisatie, hoe slim ook gefor
muleerd is, een fout die eveneens ter 
linkerzijde gemaakt is.
Ds Abelsma deed daar op de algemene 
vergadering nog een flinke schep boven
op. Misschien had ik er rekening mee 
moeten houden, dat hij door de bestuurs- 
verkiezingsuitslag wat teleurgesteld was 
en nogmaals, ook ik betreur het dat hij 
niet gekozen werd, het had een goed ding 
geweest als dat de vergadering had weten 
aan te voelen.
Later is de heer Beernink naar voren ge
komen duidelijk met de bedoeling het 
allemaal wat af te zwakken en daar had ik 
een applaus voor over. Niettemin prijs 
ik het niet in de heer Beernink, die vele 
malen mijn stem gehad heeft en ook nu 
weer zou krijgen, dat hij zich zo tegen het 
Unie-bestuur keert.

DE ZESTIEN

In ,,De Nederlander”  van vrijdag 3 mei 
1968 schreef ik: ,,De groep van ,,Zestien”  
bepleit: Centrum-positie C. H. U. ” .Daar 
was en ben ik het nog mee eens, maar in 
het artikel kwam toch wel de volgende zin
snede voor: ,,De groep van ,,Zestien”  
bestaat uit trouwe C. H. -leden, die in 
verschillende functies al veel voor hun 
partij hebben overgehad. Ze zullen hun 
activiteit als gesprekscentrum inde Unie 
voortzetten. Ik hoop hartelijk, dat er in 
de Unie weldra zoveel klaarheid is dat 
de ,,Zestien”  geen bestaansrecht meer 
ziét en ik dacht dat daar de verdwijning 
van de ,,Radicalen”  ALS GROEP in on
ze organisatie belangrijk aan kan bij
dragen.”
Voor de goede verstaander was dat een 
vriendelijke wenk, om met groepsvor
ming binnen de Unie op te houden, om
dat naar mijn overtuiging dit vroeg of 
laat op splitsing moest uitlopen en voor
dien al tot afbreuk van onze Unie zou 
leiden.
Op 18 oktober 1969 schreef ik een arti
kel, waarin onder meer voorkwam: ,,Hoe 
zeer wij ook tegen aparte groeperingen 
binnen onze Unie zijn, of ze nu links, 
midden of rechts staan, zodat wij het 
bestaan van de Centrumgroep ook graag 
een kort leven toewensen, wij zouden 
niet gaarne deze groep bij voorbaat ver
oordelen. De klachten van de Centrum
groep verdienen althans alle aandacht” . 
In ,,De Nederlander”  van 10 juli 197Ü - 
inmiddels was de opkomstplicht afge
schaft - hamer ik er op, dat de linkse 
pers gretig gebruik maakt van de ruzies 
binnen de Unie: ,,Het zou verstandig zijn 
nu de interne oppositie tot na de ver
kiezingen op non-actief te zetten.”
Mijn ergernis moet echter toenemen, 
omdat een aantal jongeren juist in ver
kiezingstijd de meeste keet schopt en 
helaas ook steeds weer de Centrumge- 
spreksgroep op de meest ongelegen tijd
stippen in de pers geciteerd kan worden. 
Het is duidelijk, dat we -ondanks de al
lerbeste bedoelingen - met elkaar de 
Unie aan het afbreken zijn.

Een A.N.P.-bericht op 16 april 1971: 
,,De Centrumgespreksgroep in de C.H.U. 
heeft in een open brief verklaard dat zij 
,,zeer ernstig verontrust”  is door de re 
cente ontwikkelingen binnen de Unie.”  
,,Het schijnt dat men het erop aanlegt 
nog meer C.H.- mensen van de Unie te 
vervreemden. Zijn de grote verliezen bij 
de verkiezingen van vorig jaar niet ge
noeg geweest?”

SLECHTE BEURT

Dat is de slechtst mogelijke verkiezings
propaganda, maar ik ben in ,,De Ne

derlander”  van 14 mei 1971 nog zeer 
gematigd naar aanleiding van het enorme 
verlies dat onze C. H. U. geleden had: 
,,... een aantal jongeren heeft zich schan
dalig misdragen door kort voor de ver
kiezingen weg te lopen, maar ook de 
Centrumgroep heeft het gemankeerd aan 
zelfbeheersing.”
Maar de Centrumgroep zal er niets van 
leren, het lijkt wel of ze een Unie, die 
niet geheel haar politiek of misschien he
lemaal niet haar politiek uitdraagt, liever 
ziet verliezen dan winnen. Een volgende 
dreun is welhaast onvermijdelijk, natuur
lijk niet alleen door het tweespaltig op
treden van de Centrumgroep, ook ons 
bestuur droeg er aan bij door boven de 
groepsvergaderingen te willen gaan staan, 
nog wel met een advieslijst die de meer
derheid kennelijk niet wil. Het bestuur 
heeft grote moeite zijn verlies te accep
teren en zelfs nu nog is het doende de 
statuten op dit punt gewijzigd te kpijgen. 
Nou ja, het zal allemaal wel niet weer 
behoeven en laten we hopen dat de een
wording een feit is aleer we helemaal 
van de politieke landkaart verdwenen zijn.

SLUIT DE GELEDEREN

Misschien wordt nu beter begrepen, 
waarom ik het zaterdag had over dat ge
dram waarmee we onze eigen ondergang 
bewerkstelligen. Ja ja, de Confessionele 
Drie in 1948 samen nog 54,7%, in 1972 
nog 31,3% en wij onszelf maar wijs
maken dat we zo door kunnen gaan en dat 
we maar aan kunnen ruziën.
Én als we nog wat te vertellen willen 
hebben - ik neem aan, dat onze Unie 
voorshands nog blijft bestaan en dat er 
niks opnieuw valt op te richten of voort 
te zetten - laten we dan de gelederen 
sluiten. Ik heb het woord ,,verraad”  
gebruikt, alles overwegende ben ik daar 
naar ik hoop te ver meegegaan, maar 
hoe dan ook het is niet bedoeld om te 
beledigen, maar om wakker te schudden! 
Tenslotte dan nogmaals met Groen van 
Prinsteren - u weet wel, hij zei het al 
in 1863 tijdens de begrotingsdebatten - 
: , , . . .tegenover het veldwinnend onge
loof, niet meer als vroeger, eene enke
le PROTESTANTSE, maar eene CHRIS
TELIJKE vlag.”

Verlies voor stichting Uniewerkfonds
Voor het eerst in zijn bijna 12%-jarig be
staan heeft de Stichting Uniewerkfonds 
vorige week een fiks verlies geleden. 
En wel zodanig dat dit niet in cijfers is 
uit te drukken. Dit verlies geldt het aftre
den van mevrouw H. vanRiet-Augsburger. 
Van de oprichting van het fonds was haar 
gastvrije woning aan de Straatweg 19 te 
Rotterdam de operationele basis van de 
georganiseerde inzameling van gelden ten 
behoeve van de CHU.
Vrijdag 22 juni jl. was mevrouw Van Riet 
voor het laatst op een bestuursverga
dering van het fonds aanwezig. De volgende 
dag zou zij ter Algemene Vergadering 
tevens afscheid nemen als lid van het 
Dagelijks Bestuur. Wat haar werk in laatst
genoemd college betreft, zullen wellicht 
anderen haar verdiensten in het licht 
stellen. Wij willen in deze kolom ons 
beperken tot de werkzaamheden van me
vrouw Van Riet in het Uniewerkfonds. 
Vooropgesteld dient te worden dat het 
fonds mevrouw Van Riet eigenlijk niet 
kan missen. Maar een weloverwogen 
besluit tot aftreden van iemand, die jaren 
achtereen elke dag voor de Unie in touw 
was, moet nu eenmaal worden gerespec
teerd.
Toen de penningmeesteres van het Unie
werkfonds haar taak begon, was zij geen 
vreemde in de Unie, omdat zij daarvoor 
ruim twaalf jaar de kas van de Centrale 
van CH-vrouwen had beheerd.
Wat ons het meest in mevrouw Van Riet 
heeft verwonderd is het feit, dat zij 
zovele jaren achtereen enthousiast bleef 
en ondanks het gekrakeel in de Unie 
steeds weer de moed opbracht om de CHU 
voldoende financiële armslag te geven. 
Haar volharding en opgewekt ijveren

Coppens 

„de Zwijger”

door T, Tolman

Tijdens de behandeling van de z.g. Ve- 
ronicawetjes werd er nogal met scherp 
geschoten tussen de linkse drie. Cop
pens (PPR) meende de P. v.d. A. te 
moeten berispen. Voogd (PvdA) haalde 
bij de replieken uit. De bijdrage van 
Coppens M.d.V. is niet representatief 
voor de PPR! Je politieke vriend moet 
dat maar zeggen. Begrijpelijk dat van 
onze kant een vraag niet achterwege 
kon blijven.
Als Coppens niet het PPR-standpunt hul
digt, wie dan wel? Wat is dan het PPR- 
standpunt?Zeker niet dat van de beide 
PPR-bewindslieden achter de groene ta
fel. De heren v. Doorn en v. Hulten. 
Voor hen geldt althans moet gelden, hoe 
dichter bij de kroon, hoe minder beleids
man.
Voogd deelde bij interruptie aan de hand 
van een paar uitspraken mee, dat de b ij
drage van de PPR ver beneden peil was.
En Coppens zweeg.....  en maakte zich
daardoor ondanks zijn bijdrage tot de 
grote zwijger van het debat.
Merkwaardig als politieke vrienden on
der elkaar.
Of zijn het geen vrienden meer?

T. Tolman

hebben aanstekelijk gewerkt, want de 
penningmeesteres van het UWF heeft veel 
voor haar Unie verdiend en veel enthou
siasme voor de Unie op anderen over
gebracht. Wie enigermate weet heeft van 
acties en extra acties om geld in te 
zamelen, weet ook van moeizame arbeid 
en van doorzetten om tenminste een rede
lijk bedrag op tafel te krijgen. En als het 
doel van een steeds terugkerende geld- 
actie dan nog een politieke partij is, 
waarvoor Nederlanders nu bepaald niet 
snel naar hun portemonnee grijpen, dan is 
er alleen maar verbazing over de vele 
wat door mevrouw Van Riet is bereikt. 
Het wil toch wat zeggen wanneer in ruim 
twaalf jaar (uiteraard met medewerking 
van vele Unieleden in heel het land!) 
meer dan zeshonderduizend gulden bij 
het Uniewerkfonds is binnengekomen. 
Waaraan is dit ongelooflijke succes van 
mevrouw Van Riet en van haar Uniewerk
fonds te danken? Simpel gezegd: aan een 
eigenschap van mevrouw Van Riet om 
oog te hebben voor het detail.
Zij kon heel blij zijn met een grote gift 
van een gulle gever, maar zij was evenzeer 
opgetogen over de vijf gulden van een 
minder bedeeld Unielid. Zo iemand kreeg 
ook een persoonlijk dankbriefje van 
mevrouw Van Riet wanneer haar uit haar

voortreffelijk bijgehouden kaartsysteem 
bleek, dat dit Unielid voor de eerste 
maal het Uniewerkfonds met een gift 
bedacht. Van mevrouw Van Riet ging 
wervingskracht uit. Hoorde zij een naam 
van een haar nog niet bekend lid van de 
CHU dan ging er vaak dezelfde dag nog 
een briefje naar de man of vrouw met 
informatie over het propaganda- en ver- 
kiezingsfonds van de CHU.
Dank zij hulp van velen heeft het UWF 
onnoemelijk veel voor de Unie kunnen 
doen. De taak van mevrouw Van Riet 
wordt door een ander overgenomen. Zij is 
verheugd dat oud-staatssecretaris mr. 
W. Scholten nu de financiën van het fonds 
zal beheren. Zij weet dat haar fonds 
bij dit kundige kamerlid in goede handen is. 
Tenslotte dit: Mevrouw Van Riet kwam 
direct na de tweede wereld oorlog als 
Zwitserse naar ons land. Door haar spoedig 
contact met de CHU heeft zij het land van 
haar echtgenoot door endoor leren kennen. 
Daarvoor is zij dankbaar, maar de CHU 
is op haar beurt mevrouw Van Riet b ij
zonder erkentelijk voor een groots karwei, 
dat maar door weinigen kan worden ver
richt. Namens die CHU twee woorden: 
Grote dank!!!

A. B.
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Voorbereidingen voor definitieve 
stappen inzake CDA

r

De eerste voorbereidingen zijn getroffen 
om in het komend najaar de toporganen 
van KVP, ARP en CHU voorstellen te 
kunnen voorleggen om tot definitieve stap
pen inzake het christen-democratisch 
appèl (CDA) te komen.
De eerste stappen waren:
- de oprichting van het bestuursorgaan,
- het verzoek aan de kiesraad de naam 

christen-democratisch appèl te regis
treren,

- de vorming van een aantal werkgroepen 
(organisatie-voorbereiding, juridische 
zaken, samenwerking wetenschappelijke 
bureaus, programcommissie),

- het schrijven van een brief aan regio
nale en provinciale organen over de 
statenverkiezingen.

De partijraad van de KVP, de partijraad 
van de ARP en de algemene vergadering 
van de CHU besloten op zaterdag 23 juni 
jongstleden, met overgrote meerderheid 
van stemmen, over te gaan tot oprichting 
van het CDA.
Inmiddels is een bestuursorgaan gevormd. 
Voorzitter van dit orgaan is de KVP-er 
prof. dr. P. A. J. M. Steenkamp, die een 
belangrijke ról speelde bij de besprekingen 
over samenwerking in de afgelopen jaren. 
Vice-voorzitter is de Uniejoorzitter mr. 
O. W. A. van Verschuer.
De vertegenwoordigingen van de drie par
tijen in het bestuursorgaan zijn als volgt:
- voor de KVP: drs. H. A. H. Gribnau, 
directeur partijbureau, Th. Laan, vice- 
voorzitter, mevrouw mr. J. J. M. S. 
Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn, 
lid dagelijks bestuur en dr. ir. D. de 
Zeeuw, partijvoorzitter;
- voor de ARP: D. Corporaal, partijsecre
taris, drs. J. de Koning, waarnemend voor
zitter, dr. D. Th. Kuiper, vice-voorzitter;
- voor de CHU: mr. J. L. Janssen van 
Raay, secretaris, A. J. Kaland, penning
meester en mr. O. W. A. van Verschuer, 
Unievoorzitter.
De drie voorzitters van de Tweede Kamer
fracties zijn benoemd tot adviserende le
den. Het zijn: mr. W. Aantjes (ARP), dr. 
R. J. H. Kruisinga(CHU)enmr. F. H. J. J. 
Andriessen (KVP). Iedere delegatie zal één 
vaste vervanger hebben. Secretaris is mr. 
J. G. H. Krajenbrink (Kuyperstichting 
ARP).

REGISTRATIE

Het bestuurorgaan heeft reeds enkele 
malen vergaderd. Voor het eerst was dat 
op zaterdagavond 23 juni, nadat de beslis
sing over het CDA gevallen was. Op deze 
eerste vergadering werd de balans opge
maakt van de vergaderingen van de partij
raden van KVP en ARP en van de algemene 
vergadering van de CHU.

Het orgaan besloot tevens bij de kies
raad het verzoek in te dienen de benaming 
Christen-Democratisch Appèl (CDA) te 
registreren. Registratie van de naam van 
een politieke partij of groepering betekent, 
dat die naam geplaatst wordt boven de 
officiële kandidatenlijsten bij de verkie
zingen, zoals die voorkomen op de stem
biljetten, de oproepingskaarten of de Lijs-

De Nederlander 
houdt nog w at 
vakantie
De Nederlander zal niet verschij
nen op vrijdag 3 augustus, daarna 
zal er iedere week weer een num
mer tegen een voordelig PTT-ta- 
rief door uw brievenbus glijden.

Redactie.ue.

ten, die door gemeentebesturen voor de 
verkiezingen verspreid worden onder de 
kiezers. Dé naam van een partij of groep, 
die niet geregistreerd is, wordt niet boven 
de officiële lijst geplaatst en de partij 
gaat dan de verkiezingen inonder de naam 
van de lijstaanvoerder.
Het verzoek om registratie van het CDA 
werd ingediend om de benaming te reser
veren, zodat na de definitieve beslissing 
door de betrokken partijen in het komend 
najaar, bij verkiezingen eventueel geza
menlijk van deze benaming gebruik kan 
worden gemaakt.
Het bestuursorgaan heeft op maandag 2 
juli zijn tweede vergadering gehouden, ten
einde de verdere voortgang van de werk
zaamheden te bespreken. De eerstvolgende 
vergadering is op vrijdag 3 augustus ge
pland.

' WERKGROEPEN

Ingesteld is reeds de werkgroep organisa- 
tie-voorbereiding onder voorzitterschap 
van Sj. Jonker, lid partijbestuur ARP. 
In deze groep hebben zitting: voor de ARP
D. Corporaal, partijsecretaris Sj. Jonker 
en mejuffrouw J. van Leeuwen, Tweede Ka
merlid, voor de CHU mejuffrouw mr. E. A. 
Haars, lid statutencommissie en gedepu
teerde van Utrecht, mr. J. L. Janssen van 
Raay, Uniesecretaris en H, Lindenburg, 
chef van het Uniebureau, en voor de KVP 
drs. H. J. B. Aarts, lid van de Tweede 
Kamer en burgemeester Van Berkel- 
Enschot, drs. H. A. H. Gribnau, directeur 
partijbureau en P. H. van Zeil, Tweede 
Kamerlid en lid partijbestuur.
Voor juridische zaken is een aparte werk
groep ingesteld, waarvan voorzitter ge
worden is de Uniesecretaris mr. J. L. 
Janssen van Raay. In deze groep hebben 
voorts zitting mr. A. Herstel voor de ARP 
en mr. C. Winters voor de KVP.

In verband met een nauwere samenwerking 
tussen de wetenschappelijke bureaus van 
KVP, ARP en CHU en de daaraan verbon
den problemen werd eveneens een werk
groep ingesteld, bestaande uit de voor
zitters en directeuren/stafmedewerkers 
van de bureaus (Centrum voor Staatkun
dige Vormgeving van KVP, Kuyperstich
ting van ARP en Lohmanstichting van 
CHU). De leden van de werkgroep zijn: 
J. Smallenbroek en mr. W. C. D. Hoo- 
gendijk van de Kuyperstichting, dr.
I. N. Th. Diepenhorst en mevrouw Eske 
Sleyser-Tegelaar van de Lohmanstichting 
en dr. G. H. Veringa en mr. F. A. Bibo 
van het Centrum voor Staatkundige Vorm
geving.

Het bestuursorgaan heeft zich ook bezig 
gehouden met de samenstelling van een 
programcommissie. Voorzitter van deze 
commissie is drs. M. J. J. van Amelsvoort, 
Tweede Kamerlid. Voor de verdere sa
menstelling zal elk partijbestuur zes kan
didaten voordragen. Op grond daarvan zal 
het bestuursorgaan een commissie van 
negen personen samenstellen, drie uit 
iedere partij. In de komende vergadering 
van het bestuursorgaan zal de definitieve 
samenstelling worden geregeld. Dan zal 
ook gesproken worden over de preciese 
taak van de commissie.

„KARAKTER”

De partijraad van de ARP vulde in zijn 
vergadering van zaterdag 23 juni jongst
leden de resolutie aan. Voorgesteld was 
uit te spreken ,,dat de in de nota ,,Op 
weg naar een verantwoordelijke maat
schappij”  (van de stuurgroep KVP/ARP/ 
CHU) geschetste hoofdlijnen voor een 
politieke strategie voor de zeventiger 
jaren in overwegende mate voldoen aan de 
eisen, die gesteld kunnen worden aan een 
strategie en een beeld van een partij, die 
bij voortduring op de uitdaging van het 
evangelie wil antwoorden; dat deze partij

moet streven naar een maatschappij, 
waarin de bijbelse gerechtigheid meer 
gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en 
rentmeesterschap beter kan beleven en 
waarin het welzijn van allen wordt ge
diend” .
De partijraad van de ARP vulde met 
een kleine meerderheid (zestig procent) 
deze passage aan. Achter de punt-komma 
werd toegevoegd: , , . . .  een die zich daar
toe laat gezeggen door de verplichtende 
norm van het evangelie, zodat er geen 
sprake kan zijn van gelijkwaardigheid van 
andere inspiratiebronnen” .
Voor wat de ARP betreft kwam deze pas
sage dus als volgt te luiden: ,,De partij
raad spreekt uit, dat de in de nota ,,Op 
weg naar een verantwoordelijke maat
schappij geschetste hoofdlijnen voor een 
politieke strategie voor de zeventiger 
jaren in overwegende mate voldoen aan 
de eisen, die gesteld kunnen worden aan 
een strategie en een beeld van een partij, 
die bij voortduring op de uitdaging van het 
evangelie wil antwoorden en die zich 
daartoe laat gezeggen door de verplichte 
norm van het evangelie, zodat er geen 
sprake kan zijn van gelijkwaardigheid van 
andere inspiratiebronnen; dat deze partij 
moet streven , naar een maatschappij, 
waarin de bijbelse gerechtigheid meer ge
stalte krijgt, de mens zijn vrijheid en rent
meesterschap beter kan beleven en waarin 
het welzijn van allen wordt gediend” , 
In verband met deze passage zal het be
stuursorgaan van het CDA een werkgroep 
, .karakter”  instellen. Deze krijgt tot taak 
een formulering te maken voor de statuten 
van het CDA waarin ieder van de drie par-

1
S e cre ta riaa t
CDA
Het bestuursorgaan van het christen
democratisch appèl heeft een eigen 
secretariaat. Secretaris is mr. 
J. G. H. Krajenbrink van de Kuyper
stichting van de ARP.
Het postadres van het secretariaat 
van het CDA is: Postbus 7676, Den 
Haag - 2040. Het telefoonnummer is: 
070 - 60683a.

Gezamenlijke bijeenkomst 
partijbesturen KVP/ARP/CHU
De dagelijkse besturen van KVP, ARP en 
CHU houden op maandag 10 september 
aanstaande een gezamenlijke vergadering. 
Zij zullen ondermeer een gezamenlijke 
vergadering van de partijbesturen van 
de drie christen-democratische partijen 
voorbereiden.

tijen zich kan vinden en met inachtneming 
van hetgeen omtrent dit punt naar voren is 
gekomen.

SAMENWERKING

Op instigatie van het bestuursorgaan is 
inmiddels een brief verzonden aan de pro
vinciale en regionale partijorganen over 
de samenwerking bij de statenverkiezin
gen. In de tweede helft van augustus zul
len de plaatselijke kiesverenigingen wor
den opgeroepen te komen tot samenwerking 
bij de gemeenteraadsverkiezingen op 
woensdag 29 mei 1974.

H. L.

Statenlid Beltman vindt het 
na elf jaar welletjes
In Hotel ,,De Hoofdige Boer”  te Almen 
heeft de C.H. fractie van de Gelderse 
staten zaterdag 30 juni met de aanbie
ding van een feestdis afscheid genomen 
van de heer W. J. Beltman uit Velp. Zij 
zal hem missen deze financieel expert 
- direkteur ener verzekeringsmaatschap
pij - ,  die de drukste commissie, de fi
nanciële uiteraard, voor zijn rekening 
nam en tegelijk commissaris was van de 
Provinciale Gelderse Elektriciteitsmaat
schappij. Op één na was de uit één vrouw 
en acht man bestaande fractie geheel 
aanwezig, in gezelschap van de echtgeno
tes.

De fractie-voorzitter, de heer H. Al- 
berts uit Ede, schetste de heer Belt
man als een excellent statenlid, daar
in gevolgd door de gedeputeerde, onze 
Unievoorzitter de heer mr. O. W. A. 
baron van Verschuer, die elf jaar gele
den tegelijk rnet de heer Beltman zijn 
intrede in de staten deed. Hij zei altijd 
grote bewondering gehad te hebben voor 
de financiële kwaliteiten van de heer 
Beltman.
Op een aantal financiële problemen ging 
de heer Beltman nog even in. Zijn aan
vankelijk bezwaar was geweest, dat de 
provincie over teveel geld beschikte, zo
dat er of teveel belasting gei'nt of te wei
nig besteed werd.
In de jaren van zijn statenlidmaatschap 
zijn allengs grote bedragen besteed aan 
de aankoop van natuurterreinen, land
goederen en dergelijke ten behoeve van 
de bevolking.
Sprekend over de bestuurlijke herindeling

zag hij in de plaats van de huidige pro
vincies liever gewesten komen. Is dit 
een moeilijk probleem, nog moeilijken 
wordt het als er gepraat moet worden 
over de toekomst van de C.H.U. Spoe
dig nu C.D.A.? De heer Beltman zei niet 
tegen de nieuwe koers te zijn, mits de
C.H.U. er in terug te vinden zal zijn. 
Wel een open partij, maar niet op de 
manier zoals De Zeeuw aanvankelijk 
wilde. Spr. zei voor EvangeHsche inspi
ratie te zijn, evenwel waarschijnlijk an
ders dan de A.R.P. Vele Christenen me
nen het Oude Testament te moeten toet
sen aan het Nieuwe, maar sprekers over
tuiging zal echter het Nieuwe Testament 
aan het Oude getoetst dienen te worden: 
,,We moeten altijd weer terug naar de 
Tien Woorden, omdat we dan komen bij 
de God,' Die ons die Woorden geschon
ken heeft” .
Aldus de heer Beltman, die er samen met 
de commissaris van de koningin, de heer 
mr. H. W. Bloemers op 30 mei een streep 
onder zette, met dit verschil dat de heer 
Bloemers met pensioen is gegaan, terwijl 
de C.H.U. als organisatie zeker geen 
tevergeefs beroep op de heer Beltman zal 
doen, want ook organisatorisch heeft hij 
steeds zijn deel bijgedragen.
Elf jaar statenlidmaatschap, ze mogen 
er zijn, nu het hem al te druk werd heeft 
de heer Beltman bewust plaats willen ma
ken voor een opvolger en ook dat valt in 
hem te prijzen. Deze opvolgers, de heer 
mr. W. de Kruijf uit Zutphen, is tijdens 
de statenzitting van woensdag 20 juni ge- 
installeerd.

R.
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Kamerleden vragen, bewindslieden antwoorden
Het zevende squadron van de Koninklij
ke Marine, bestaande uit zeven helikop
ters, wordt niet ingezet in het kader 
van de hulpverlening aan de door hon
ger en droogte geteisterde gebieden in 
Afrika. Aldus hebben de ministers Vre- 
deling van defensie en Pronk van ont
wikkelingssamenwerking geantwoord op 
schriftelijke vragen van het Tweede- 
Kamerlid H. Wisselink (CHU) en co l
lega’ s van de fracties van KVP, ARP, 
PPR, PvdA en VVD.
De helikopters zijn, zo blijkt uit het 
antwoord, niet geschikt voor de distri
butie en het transport van levensmid
delen van de kust naar het binnenland. 
De kamerleden hadden gevraagd naar 
de mogelijkheden van hulpverlening in 
Afrika. De twee bewindslieden deelden 
mee, dat thans een Fokker F27 Troop- 
ship van de Koninklijke Luchtmacht in 
Afrika is voor het overvliegen van le
vensmiddelen.

VOLDOENDE

Naar de mening van minister Wester- 
terp 'van verkeer- en waterstaat zijn 
de veranderingen in de treindienstre- 
geling tussen Nederland en Luxemburg 
en tussen Nederland en Straatsburg, wel
ke veranderingen in gemeenschappelijk 
overleg tussen de Nederlandse Spoor
wegen en de spoorwegmaatschappijen van 
Belgie, Luxemburg, Frankrijk en Zwit
serland tot stand gebracht, niet van dien 
aard dat ingrijpen van regeringszijde 
noodzakelijk moet worden geacht. Dit 
is gebleken uit het antwoord van de 
ministers op schriftelijke vragen van 
het Tweede-Kamerlid drs. D. F. van 
der Mei (CHU) en collega’ s van VVD, 
KVP, PvdA en ARP. Zij hadden ge
klaagd over de direkte spoorwegverbin
dingen van Nederland met Straatsburg 
en Luxemburg, twee steden waar het 
Europees parlement veel vergaderd. Nu 
reeds is die verbinding beneden peil, 
maar na 3 juni 1973 is zij verder ver
slechterd door het doen vervallen buiten 
de zomermaanden van het treinenpaar 
297/196. In de zomer van 1974 zal er in 
het geheel geen rechtstreekse verbinding 
meer zijn, omdat dan het traject Amster- 
dam-Brussel van de TEE-trein Edelweiss 
wordt opgeheven”  aldus de klacht van de 
kamerleden.
In zijn antwoord heeft minister Wester- 
terp aangetoond - waarbij het enkele ta
bellen uit het spoorboekje gebruikte - 
dat er van een voldoende vervoervoorzie- 
ning sprake blijft. Hij wees er op, dat 
op de trajecten Maastricht-Amsterdam en 
Brussel-Amsterdam van de Edelweiss 
de passagiersbezetting minimaal is, zo
dat daarom een rechtstreekse verbinding 
weinig logisch en onrendabel is.

NOG GEEN FINANCIER

Naar aanleiding van schriftelijke vragen 
van het christelijk-historische Tweede- 
Kamerlid H. 'Wisselink heeft staatsse
cretaris Veerman van onderwijs meege
deeld, dat de bijzonder moeilijke huisves
tingssituatie van de christelijke school 
voor lavo/leao (lager algemeen vormend 
onderwijs en lager economisch- en admi
nistratief onderwijs) hem bekend is. De 
procedure voor de nieuwbouw van deze 
school kan echter nog niet worden ver
sneld aangezien de hiervoor vereiste fi
nanciële middelen thans nog niet ter be
schikking staan.
De bewindsman kan met betrekking tot 
het opnemen van de onderhavige plannen 
in de bestedingslijsten voor 1974 of late
re jaren, zolang er nog geen inzicht be
staat in de ter beschikking komende be- 
grotingsgelden, geen beslissing nemen. 
Bovendien zal deze beslissing dan mede 
worden bepaald door de grote hoeveel
heid voor uitvoering voorgedragen bouw
projecten en de verdeling van de in we
zen altijd beperkte financiële middelen, 
waardoor een uiterst zorgvuldig afwe
gen van urgenties wordt vereist van 
alle in behandeling zijnde plannen.

NIET EERDER

Met ingang van 1 oktober aanstaande 
wordt in de EEG ingevoerd een stelsel 
van premies voor de omschakeling van 
de melkveestapel op de rundvleesproduk- 
tie en van premies voor de ontwikkeling 
van de teelt van rundvee bestemd voor de 
vleesproduktie. In antwoord op schrifte
lijke vragen van de christelijk-histori
sche Tweede-Kamerleden T. Tolman en 
H. Wisselink heeft minister Brouwer mee
gedeeld, dat geen gevolg gegeven kan wor
den aan hun wens die regeling voor Ne
derland eerder in te voeren. EEG-regelin- 
gen, vastgesteld door de Europese mi
nisterraad of de Europese commissie, 
worden in alle landen van de gemeen
schap gelijk van kracht.

OFFICIEEL

Op advies van de Stichting van de Arbeid 
besliste minister Boersma van sociale 
zaken enige tijd geleden, dat uitzend
bureaus geen vergunning meer zouden 
krijgen voor het ter beschikking stellen 
van jonge mensen beneden de leeftijd 
van 18 jaar voor het vakantiewerk. Deze 
beslissing werd genomen omdat de mi
nister de tewerkstelling van jeugdigen, 
zeker in vakantietijd als er vaak sprake 
is van onregelmatige arbeid, zoveel mo
gelijk wil laten begeleiden door de offi
ciële instanties waaraan de arbeids be
middeling is toevertrouwd.
Het Tweede-Kamerlid dr. R. J. H. Krui- 
singa (CHU) stelde met collega’ s van de 
fracties van ARP en K'VP schriftelijke 
vragen over de beslissing aan de minis
ter. Omdat de Algemene Bond Uitzendbu
reaus bij de Raad van Staten tegen de be
slissing in beroep is gegaan, onthoudt de 
minister zich van verder commentaar.

EIGEN WONINGEN

Volgens een krantebericht zou minister 
Gruijters van volkshuisvesting begin juni 
jongstleden gezegd hebben dat hij kopers 
van duurdere woningen met hogere inko
mens zwaarder wil belasten en dat hij 
werkt aan maatregelen om of de huur
waarde van duurdere. woningen te verho
gen of de aftrek voor de inkomstenbelasting 
van rente te verminderen naarmate het 
inkomen hoger is. De christelijk-histori
sche Tweede Kamerleden T. Tolman en H. 
Wisselink stelden de bewindsman schrifte
lijke vragen over zijn uitlatingen. In zijn 
antwoord deelde minister Gruijters mee, 
dat hij in een gesprek met journalisten 
gewezen heeft op de gevolgen die voor 
eigenaren met name van duurdere wonin
gen zijn verbonden aan de aftrekbaarheid 
voor de inkomstenbelasting van op hypo
thecaire leningen betaalde renten, welke 
gevolgen overigens inherent zijn aan de 
hoog oplopende progressie in het tarief 
van die belasting.
In het bijzonder had de minister het oog 
op de gevallen waarin de verwerving van 
duurdere woningen volledig met leningen 
onder hypothecair verband worden gefi
nancierd. Overigens voegde drs. Gruij
ters aan zijn opmerkingen toe dat een 
vermindering van de aftrek van hypotheek
rente geen eenvoudige zaak is. Hij dacht 
daarbij aan het huidig systeem van de in
komstenbelasting dat nu eenmaal mee
brengt dat alle renten - ook die op andere 
dan hypothecaire leningen - aftrekbaar 
zijn bij degene die ze betaald, doch be
last worden bij degene die ze ontvangt. 
In dit verband opperde de minister de mo
gelijkheid aan een andere wijziging van de 
inkomstenbelasting te denken, name
lijk aan een wijziging in de forfaitaire 
huurwaardebepaling voor de inkomsten
belasting. Daarbij moet echter in het 
oog worden gehouden, zo werd in het 
antwoord aan de kamerleden gezegd, dat 
die forfaitaire bepaling gericht is op 
het vaststellen van het - afgezien van de 
financieringskosten - netto bedrag van de 
huurwaarde. De vaak hoge bedragen voor 
het onderhoud van de eigen woning zijn 
niet meer aftrekbaar.
Met zijn opmerkingen tegenover journa
listen beoogde minister Gruijters niet 
anders dan enige bespiegelingen te ge
ven over de in de regeringsverklaring 
aangekondigde studie ten aanzien van het 
fiscale beleid met betrekking tot de ren
te- inkomsten en rente- uitgaven, voor 
zover dit beleid van belang is voor het 
werkterrein van zijn eigen departement. 
In zijn antwoord wees drs. Gruijters 
er op, dat afgezien van de vraag hoe men 
denkt over de gerechtvaardigdheid van de 
aftrekbaarheid voor de inkomstenbe
lasting van rente op hypothecaire lenin
gen, die aftrekbaarheid van grote bete
kenis is voor de bereidheid tot het stich
ten van gebouwd onroerend goed over te 
gaan.

OPENHEID

Het christelijk-historische Eerste Ka
merlid mr. dr. K. de Vries heeft mi
nister Vredeling van defensie om vol
ledige opening van zaken gevraagd met 
betrekking tot het ontslag aan luitenant- 
generaal W. van Rijn als voorzitter van 
het comité verenigde chefs van staven. 
In een krantebericht was geschreven, op 
gezag van generaal Van Rijn, dat tussen 
de bewindsman en hem de afspraak was 
gemaakt dat verder commentaar op de 
beslissing van de generaal om niet lan
ger verantwoordelijkheid te willen dra
gen, achterwege zou blijven.
Het kamerlid wil weten hoe het geven 
van geen commentaar te rijmen valt met 
het streven van de nieuwe regering naar 
openheid.
Senator De Vries heeft voorts aan mi

nister Vredeling schriftelijk gevraagd of 
zijn voornemen de krijgsmacht op sobere 
wijze te laten deelnemen aan de viering 
van het regeringsjubileum van koningin 
Juliana niet in flagrante strijd is met de 
in de naam van de drie krijgsmachtsde- 
len (Koninklijke Luchtmacht, Koninklij
ke Marine en Koninklijke Landmacht) 
tot uitdrukkir^ komende verbondenheid 
met het koningschap.

POSITIEF?

Het Tweede-Kamerlid mr. W. Scholten 
(CHU) heeft premier Den Uyl en de 
ministers Van der Stoel van buitenlandse 
zaken en Vredeling van defensie schrifte
lijk gevraagd of het juist is dat minister 
Vredeling tegenover een weekblad ver
klaarde: ,,Ik vertrouw Brezjnew en Nixon 
steeds zover als ik ze zie en dat is niet 
ver” , of althans woorden van dezelfde 
strekking heeft gebruikt.
Mr. Scholten wil weten of de bewindslie
den van oordeel zijn dat zodanige uit
latingen een positieve bijdrage vormen 
aan de verhouding van Nederland met an
dere volken, in het bijzonder tot het Rus
sische en het Amerikaanse volk.
Als de bewindslieden die opmerking geen 
positieve bijdrage vinden, moeten zij aan
geven welke funktie uitlatingen als de 
bedoelde vervullen in de Nederlandse 
buitenlandse politiek.

BEZWAREN

Het christelijk-historische Tweede-Ka
merlid T. Tolman heeft minister Brou
wer van landbouw een overzicht gevraagd 
van de gang van zaken rond de oordeels

vorming en besluitvorming bij het stich
ten van enkele grote veehouderijbedrij
ven in Nederland. Hij wil ook weten hoe
veel en welk soort bedrijven zich hebben 
aangemeld naar aanleiding van een in juli 
1972 gepubliceerde subsidiregeling in dit 
kader.
,,Wil de minister aangeven” , aldus een 
volgende vraag, ,,in hoeverre het waar 
is dat een minderheid van het bedrijfs
leven de inhoud van de bekendgemaakte 
regeling niet zou onderschrijven. Indien 
dit het geval is, wat is 'dan het eindoor
deel van de minister en welke conse
quenties heeft dit op de uitvoering van 
de regeling met 'name wat betreft de b ij
drage en de datum van aanvang?”

WOORDENLIJST

Aan staatssecretaris Schaefer van volks
huisvesting heeft het kamerlid Tolman 
(CHU) gevraagd of het waar is dat hij 
volgend jaar een boek hoopt te presente
ren met een verklarende woordenlijst 
om moeilijke woorden uit de sector volks
huisvesting in een voor ieder begrijpe
lijke taal als handleiding te publiceren. 
Gevraagd wordt of hieruit mag worden 
afgeleid, dat het mogelijk is alle volks- 
huisvestingstermen in goed Nederlands 
te vertalen. Als die vraag bevestigend be
antwoord wordt, moet de staatssecreta
ris alle overbodige drukte vermijden en 
de departementale stukken nu al in voor 
ieder begrijpelijke taal laten schrijven, 
zodat het niet nodig is een verklaren
de woordenlijst te raadplegen, aldus het 
kamerlid.

H.L.

Oproep tot samen
werking bii komende 
statenverkiezingen
De provinciale en regionale organen 
van de drie christen-democratische 
partijen zijn opgeroepen te komen 
tot samenwerking bij de verkiezin
gen voor de provinciale staten, wel
ke op woensdag 27 maart van het 
volgend jaar gehouden worden. Deze 
oproep was vervat in een brief van 
de voorzitters van K'VP, ARP en 
CHU, respectievelijk dr. ir. D. de 
Zeeuw, drs. J. de Kpning (waar
nemend) en mr. O. W. A. van Ver- 
schuer, en prof. dr. P. A. J. M. 
Steenkamp, de voorzitter van het 
bestuursorgaan van het christen
democratisch appèl (CDA).
,,Wij doen een dringend beroep op 
u bij de statenverkiezingen ten aan
zien van program, lijst en fractie 
tot een zo groot mogelijke eenheid 
te komen. Op die manier kan de 
christen-democratische verbonden
heid tot uitdrukking worden ge
bracht. Iedere provincie moet daar
bij de vorm kiezen, die het best 
bij de provinciale situatie past,”  
aldus de brief.
De brief, welke vorige week ver
zonden werd, begint met een her
innering aan de resolutie, welke 
door de partijraden van K'VP en ARP 
en de algemene vergadering van de 
CHU op zaterdag 23 juni met over
grote meerderheid werd aange
nomen. In deze resolutie staat onder
meer:

,,Vaststellende, de reeds tussen 
ARP, CHU en KVP gegroeide 
overeenstemming en samen
werking vooral op provinciaal 
en gemeentelijk niveau, besluit 
een beroep te doen op gemeen
telijke en provinciale partij- 
organen om bij en na de ver
kiezingen van 1974 ten aanzien 
van program, lijst en fractie 
tot een zo groot mogelijke een
heid te komen, opdat in de pro
vinciale staten en gemeente
raden de christen-democrati
sche verbondenheid duidelijk tot 
uitdrukking komt.
De partijraden en de algemene 
vergadering zijn er zich daarbij 
van bewust, dat de partij- 
organen op die terreinen hun 
eigen 'bevoegdheden hebben en

•beseffen evenzeer dat rekening 
moet worden gehouden met wat 
in regionale en plaatselijke ver
houdingen mogelijk is .”

ILLUSTRATIEF

Deze passage in de op zaterdag 
23 juni aangenomen resolutie is 
volgens de voorzitters illustratief 
voor de veranderingen, welke zich 
de afgelopen jaren voltrokken.
,,In december 1968 kostte het enige 
moeite om ieder partijbestuur af
zonderlijk een brief te laten schrij
ven met betrekking tot de samen
werking bij provinciale staten en 
gemeenteraden. Thans vindt het me
rendeel van de leden van onze par
tijen het de meest-normale zaak dat 
er een beroep op de regionale en 
plaatselijke partij-organen wordt 
gedaan,”  aldus de brief.
En vandaar de extra-aandacht, die 
thans gevraagd wordt voor de staten
verkiezingen-1974. ,,'Voorop staat” , 
aldus prof. Steenkamp, drs. De Ko- 
ning, mr. 'Van Verschuer en dr. 
De Zeeuw, ,,dat, gezien de eigen 
positie en verantwoordelijkheid van 
de betreffende provinciale en re 
gionale organen van KVP, ARP en 
CHU, landelijk geen dwingende uit
spraak kan worden gedaan van het
geen bij de statenverkiezingen moet 
gebeuren. Bovendien is de situatie 
in de provincies zo verschillend, dat 
van een dwingende regel ook vanuit 
dat gezichtspunt geen sprake kan 
zijn.”

DRINGEND BEROEP

Niettemin is het dringend beroep 
op de provinciale en regionale o r 
ganen gedaan om te komen tot een 
zo groot mogelijke eenheid. Het 
voornemen bestaat om ten aanzier 
van de verkiezingsactiviteiten een 
coördinatie-commissie tussen de 
drie partijen tot stand te brengen, 
die de provinciale besturen van ad
vies zal dienen ten aanzien van 
campagne, opzet en verkiezings- 
materiaal. In september aanstaan
de worden hierover nadere mede
delingen verstrekt.

H. L.
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Een boeiend m aar n iet opzienbarend boek

„Het verschijnsel Schmelzer”
Einde o f n ieuw  begin van Schmeizers po iitieke carrière

Wie sterk geïnteresseerd is in het po
litieke spel kan via zijn krant en t.v. 
kennis nemen van veel gebeurtenissen 
achter de schermen. Vooral achtergrond- 
beschouwingen in de pers bevatten vaak 
belangrijke gegevens. De laatste tijd wordt 
deze informatie vaak „recht op de lezer 
af”  verstrekt. Maar ook zijn nog vaak 
gehanteerde formules in gebruik zoals: 
„naar verluidt” ; „In Den Haag wordt ge
zegd” ; en „Politieke waarnemers me
nen” . De groep, die deze mededelingen 
volgt is echter klein. Bovendien is het 
gebruikelijk dat de politici dergelijke be
richten - waar of niet waar - tegenspre
ken.
Wanneer een voormalig fraktieleider ech
ter, in boekvorm, mededelingen doet over 
zijn optreden en daarbij ingaat op me
ningsverschillen binnen zijn fraktie en 
opvattingen in het kabinet, dan kan men 
verzekerd zijn van een boek dat gretig 
gelezen wordt. Temeer als die politicus 
zelf een omstreden figuur is.
Zulke boeken zijn in ons land zeldzaam. 
Zeker wanneer de hoofdpersoon nog maar 
kort buiten de politiek staat. ,,Het ver
schijnsel Schmelzer” , van Robert Am- 
merlaan, met als pakkende ondertitel 
,,uit het dagboek van een politieke teckel”  
is dan ook een boek, dat een best-seller 
lijkt te worden. Binnen een maand ver
scheen een tweede druk. Elseviers Ferry 
Hoogendijk schreef dat het boek ,,in Den 
Haag als een politieke bom is aangeko
men” .

OPZIENBAREND?

Het boek bevat veel informatie. Schmel
zer maakt het Ammerlaan mogelijk uit
voerig een beeld te schetsen van de di
verse problemen waarmee een fraktielei
der te maken krijgt. Nut alleen worden 
de relaties met fraktieleden, partijbe
stuur en bewindslieden aan de orde ge
steld, maar Schmelzer deelt ook mee van 
welke technieken men zich moet bedie
nen om een fraktie tot een gewenst stand
punt te krijgen, en welke politieke ma
noeuvres. tijdens een kabinetsformatie 
moeten worden uitgevoerd om het beoog
de resultaat te beréiken. Sommigen zul
len uit hoofde van hun beroep of neven- 
funktie wellicht bekend zijn met de tech
niek van de besluitvorming binnen een or
ganisatie. Anderen zullen zeggen dat zij 
welverwacht hadden dat het ,,in Den Haag 
zo toegaat".
Maar wie herinnert zich nog de berichten 
over de discussies rond Nieuw Guinea, 
tijdens het kabinet-De Quay; of de om
roepproblematiek bij het kabinet-Marij- 
nen; en het falen van De Kort als opvol
ger van Romme?
Het is dan ook voor velen verrassend 
om te lezen hoe sommige leden van de 
KVP-fraktie en ministers bij genoemde 
gelegenheden hebben gereageerd. Boven
dien maakt men nu kennis met een oud- 
fraktieleider, die verschillen van opvat
ting niet tegenspreekt, maar ze beves
tigd en verduidelijkt.
Is het boek ook schokkend en opzienba
rend, met name voor hen die de politiek 
intensief volgen en bekend zijn met de 
gebeurtenissen rond het Binnenhof?
Slechts tot op zekere hoogte. In Nederland 
is men niet gewend dat een oud-politicus 
zulke uitvoerige informatie geeft over zijn 
beleid en opvattingen. Schmelzer geeft 
meer opening van zaken dan vermoedelijk 
enig ander politicus voor hem ooit heeft 
gedaan. Maar toch blijven een aantal be
langrijke vragen onbeantwoord.
Zo wordt vrij uitvoerig het falen van De 
Kort als fraktieleider van de KVP tijdens 
de formatie in 1963 geschetst. Maar waar
om juist De Kort de opvolger van Romme 
werd, blijft onduidelijk.
Het is ook interessant te lezen hoe Romme 
geijverd heeft om zijn politieke leerling 
en protégé Schmelzer in de KVP naar de 
top te brengen. Met name de eerste jaren 
van Schmeizers carrière blijkt Beel hier 
een struikelblok. De motieven van Beel 
blijven vaag. Betrekkelijk recente ge
beurtenissen laat Schmelzer onbesproken. 
Bij voorbeeld de problemen in de KVP- 
fraktie bij de formatie in 1971 met de als 
premier gedoodverfde zieke Veringa als 
voorzitter. Zoals bekend heeft Veringa 
na de formatie, een maagoperatie onder
gaan. Kort na zijn herstel werd hij lid 
van de Raad van State. En evenmin laat 
Schmelzer zich uit over de interne moei
lijkheden in het kabinet-Biesheuvel, diede 
oorzaak werden van het aftreden van de 
DS ’70-ministers Drees en De Brauw.

„NACHT VAN SCHMELZER”

Een belangrijk deel van het boek vormt 
de weergave van de voorgeschiedenis van 
de befaamde ,,nacht van Schmelzer” . In 
zekere zin is dit boek het antwoord van 
Schmelzer op de visie die Vondeling enige 
jaren geleden gaf in zijn boek ,,Nasmaak 
en Voorproef” . Maar ook hier blijven we 
op diverse punten in het duister tasten.

Bij voorbeeld, in hoeverre de verstandhou
ding binnen het kabinet-Cals zou hebber 
kunnen leiden tot een interne breuk, zo
als bij de kabinetten-Marijnen en Bies
heuvel. Aktuele kwesties uit die tijd zo
als de grondpolitiek; de ,,natte Mijnwet”  
en het huwelijk van prinses Beatrix, met 
de befaamde brief van Nederhorst, ko
men nauwelijks aan de orde. Ook blijft 
onduidelijk waarom Schmelzer niet - zo
als zijn leermeester Romme in 1958 ,- 
heeft getracht de PvdA-bewindslieden uit 
het kabinet los te weken.

SCHMELZERS CARRIèRE

Na lezing van dit boek dringt de vraag 
zich op welke betekenis deze publikatie 
voor Schmeizers verdere loopbaan zal 
hebben. ,,De bedoeling van mijn medewer
king aan dit boek is nooit geweest om een 
positieve of negatieve invloed op mijn 
carrière uit te oefenen,”  zei hij in een 
interview met Hoogendijk in Elsevier. 
Maar toch is het opvallend dat uitgerekend

Schmelzer ■- voor velen het symbool bij 
uitstek van politieke onbetrouwbaarheid - 
zoveel gegevens over zijn loopbaan en 
mede-politici verstrekt.

Voor sommigen zal dit het negatieve 
beeld van Schmelzer versterken. Ande
ren zullen door de in de Nederlandse 
politiek vrij ongekende mate van open
heid die Schmelzer hier betracht wellicht 
tot een genuanceerder standpunt komen. • 
De tijd zal moeten leren of in dit boek 
het beeld wordt geschetst van een oud- 
politicus of van een politicus die tijdelijk 
op non-aktief is.

,,Het verschijnsel Schmelzer” , is mede 
do'or de vlotte stijl van oud Haagse Post- 
redakteur Ammerlaan een boeiend boek. 
Onthullend en soms schokkend voor hen, 
die weinig bekend zijn met de politiek. 
Voor kenners van ,,politiek Den Haag”  is 
het echter niet opzienbarend. Voor hen 
is een andere vraag vermoedelijk meer 
interessant. Zal dit boek de basis vormen 
voor een nieuwe rol van Schmelzer in de 
de politiek; of zal het voor hem een defi
nitief einde zijn van zijn aktiviteiten, zo
wel binnen de politieke arena als in dedi- 
rekte omgeving daarvan?

H. van Spanning.

1) Robert Ammerlaan: ,,Het verschijn
sel Schmelzer” ; uit het dagboek van een 
politieke teckel; uitg. Sijthoff, Leiden; 
prijs f 17,90.
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BELASTINGDRUK
Geen kabinet noch parlement kan meer 
op een duidelijke manier uitleggen waar 
een belastingdruk begint en meer nog 
waar zij dient op te houden. Om van be
lastingen naar billijkheid over het kie
zerskorps verdeeld maar niet te spreken. 
De belastingdruk moge dan onbegrijpe
lijk zijn, de redenering van het kabinet, 
dat één miljard gulden extra moet heb
ben, is heel simpel. Die redenering ligt 
in één zin: de overheidsuitgaven kunnen 
niet omlaag, dus moeten de belastingen 
omhoog om aan geld te komen.
Wat van minister-president Den Uyl op
viel vrijdag jl. in een journaal-uitzending 
was het feit, dat hij weigerde een cijfer 
te noemen inzake inkomensgrenzen waar
achter de fiscus met zware aanslagen 
opereert. De minister-president zei alleen 
dit: Men weet het van dit kabinet, dat het 
de hogere inkomens zwaarder zal be
lasten.
Merkwaardig, dat het niet alleen de hogere 
inkomens treft. Het zijn ook de midden
groepen die straks hun portemonnee aan 
vader Staat mogen inleveren. Voor- of 
tegenstander van een auto is hier niet in 
het geding. Wel, dat van hoog tot laag
4,5 cent per liter benzine meer moet 
worden betaald om f500,- miljoen bijeen 
te brengen. Gunt de P.v.d.A. de kleine 
man nu echt wel een autootje?
Eenzelfde situatie ontstaat nu hetkabinet- 
Den Uyl een weg inslaat onder het motto: 
hobby’s zijn belastbaar. Hetkabinet-Cals/ 
Vondeling heeft destijds ook aan het begin 
van deze weg gestaan, maar het wandelde 
toch niet verder.
Wie van de watersport zijn hobby heeft ge
maakt en zich met veel ontzeggingen in 
andere sectoren eigenaar mag noemen van 
een simpel vaartuigje krijgt straks een 
rekening van de fiscus. Pleziervaartuigen 
worden belast.
Hobby-belasting! Dat moet toch een unieke 
bron van inkomsten voor de staat zijn. 
De fiscus kan heel eenvoudig te werk 
gaan. Wie graag fotografeert krijgt een 
formuliertje met vragen over de prijs, 
bouwjaar enz. van zijn toestel, het aan
tal te gebruiken filmpjes en nog wat uit
gaven. Even optellen, zoveel procent voor 
de belastingen. Kassa! Hetzelfde belas- 
tingformuliertje kan worden gebruikt voor 
verzamelaars van postzegels, voor en
thousiaste leden van de boogschutters- 
vereniging en voor de liefhebbers van 
duiven en konijnen.

De door de heer Den Uyl en de zijnen 
gepredikte verkiezingsboodschap, dat de 
zaken rechtvaardiger verdeeld moeten 
worden, bevat veel waars. Maar het kabi
net dient wel te bedenken, dat een kreet 
over de onmogelijkheid om de overheids
uitgaven te verminderen, en er daarom

geld moet komen, grote navolging kan 
krijgen.
Straks wordt op de overheidsdeur geklopt: 
onze particuliere uitgaven kunnen niet 
worden verminderd, integendeel, alles is 
veel duurder geworden, er moet meer 
geld komen, dus veel hogere lonen.

RUIMTELIJKE
ORDENING

Het groene hart van Holland van de plano
logen uit de jaren vijftig is er lang niet 
meer. Elke gemeente in dit gebied die 
zichzelf respecteert heeft er al heel wat 
uitbreidingsplannen zien voltooien. In 
plaats van de groei te beperken tot enkele 
plaatsen is deze versneld gegaan over de 
oppervlakte van het gehele groene hart. 
De eigenlijke bedoeling van dit park van 
de randstad is verdwenen. Tot spijt van de 
planologen die het in ons kleine land, te
zamen met de stedebouwkundige advi
seurs, toch al zo moeilijk hebben. 
Ruimtelijke ordening is in wezen het ma
ken van een keuze. Naarmate de steden 
groeien, elk plekje Nederland binnen het 
zondagsbereik van elk Nederlands gezin 
‘ligt, wordt het ordenen van de ruimte 
moeilijker. Moeten vriendelijk en rustig 
gelegen dorpjes in Friesland, Drenthe 
of Brabant - volgens plannen van actieve 
ondernemers die brood zien in de weke
lijkse volksverhuizing die recreatie heet - 
worden omgezet in een rumoerig en druk
bezocht vakantieoord? Het gros van de be
woners zit niet op deze om de zes dagen te
rugkerende instuig te wachten. Maar als 
een bij de raad ingediend plan voor een 

'pretpark er met 7 tegen 6 stemmen door
komt, is er op democratische wijze op
nieuw recht gedaan.
Waar ligt de grens? Wat is toelaatbaar 
voor een gemeenschap? Wie Renesse, een 
badplaats op Schouwen en Duiveland, van
daag bezoekt, ziet het verschil met tien 
jaar geleden. Voor een gezin meikinderen 
is daar alleen het strand als vakantiege-

noegen overgebleven. Dorp en omgeving, 
de campings en de bungalowparken erom
heen geven een stroom vakantiegangers te 
zien, waarin men verdrinkt. 
Massatoerisme, massarecreatie, het zal 
heus nodig zijn voor de miljoenen in de 
steden die ook wel eens frisse lucht willen 
happen, maar is de grootse vorm, waarin 
men hier en daar de recreatiemogelijk
heden uitbuit, niet een verplaatsen van het 
probleem? Massarecreatie houdt een ge
vaar in, dat het individu geen kans meer 
ziet te recreeren.
Evenzo het buiten wonen. Wie de stad ont
vlucht en met hem willen tienduizenden 
dat, komt na enkele jaren tot de ontdekking 
dat het buiten wonen voor hem geworden is 
een opgaan in de drukte van een groeiend 
dorp dat voor buitenstaanders een echte 
trekpleister is geworden.
Waar ligt de gbns? In welke mate moet de 
autochtone bevolking in een kleine ge
meente worden gerespecteerd in haar ver
langens naar rustig blijven wonen zonder 
meeslepende drukte? En in welke mate 
moet worden tegemoetgekomen aan de eis, 
dat de stadsmens recht heeft op een adem
pauze en ontspanning in een andere omge
ving? Daartussen door bewegen zich on
dernemende zakenlieden die grootse pro- 
iJecten willen uitvoeren en gemeentebestu
ren die in de wedloop naar ,,groter wor
den”  hun naburen de loef willen afsteken. 
Planologen en dorpsadviseurs moeten hier 
de steen der wijzen vinden. Een schier 
Ónmogelijke opgave.

A. B.
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In Münthen, de „heimelijke 
hoofdstad van de Bondsrepu
bliek” (zoals de Beieren hun 
metropool van 1,4 miljoen in
woners graag noemen) vond 
van 28 tot 30 juni jl. de eerste 
conferentie van de Europese 
Unie van Christen-democrati- 
sche partijen plaats. Het zal niet 
de laatste bijeenkomst zijn over 
het onderwerp van de ontwik
kelingsproblemen binnen de 
Europese grenzen.

DOOR W. R. VAN DER SLUIS 
EN A. SCHOUTEN
M r. W. R . v a n  d e r  S luis is  lid  va n  
h e t  C o lle g e  v a n  G e d e p u te e r d e  S ta 
ten  in  d e  p r o v in c ie  U tr e c h t ;  d rs. A . 
S ch o u ten  is  lid v a n  d e  A R P -T w e e -  
d e K a m e r fr a c t ie .

D e v e r te g e n w o o rd ig e rs  v an  ch r.-  
d e m o c ra tisc h e  p a r t i je n  u it  12 la n 
d en  tro ffe n  e lk a a r  in h e t im p o sa n 
te  gebouw  v a n  h e t B e ie rs e  p a r le 
m en t, h e t b e k en d e  M a x im illia -  
n eu m . V oor N e d e r la n d  w a re n  d a t  
de T w eede K a m e r le d e n  H e rm se n  
(K V P ), K ru is in g a  (CH U ) en 
S ch o u ten  (A R P ), a lsm e d e  de CH- 
s e n a to r  p ro f. V an H u lst en  m r. 
V an d e r  S lu is (G .S .-lid  p ro v . 
U tre c h t) .
D e b ek en d e  o u d -B o n d sd a g p res l-  
d e n t K ai U w e von H asse l, een  lu 
th e r a a n , d ie th a n s  v ic e -p re s id e n t 
v a n  de E u ro p e se  U n ie  v a n  C hris- 
te n -D e m o c ra te n  (E U C D ) is, p re s i
d e e rd e  de c o n fe re n tie , d ie  p lm , 
100 d e e ln e m e rs  te ld e .
W ie zou d en k en , d a t  de d isc u ss ie s  
en  de in le id in g en  v o o rn a m e lijk  b e 
tre k k in g  zouden  h e b b e n  op de 
v o o rn a a m s te  p e r ik e le n , w a a rm e e  
b ijv . C a la b rië  in  I ta l ië , S leesw ijk  
H o lste in  in W est-D u its lan d  of L im 
b u rg  d an  w el h e t  n o o rd en  in ons 
la n d  (om  m a a r  een  p a a r  o^ntwik- 
k e lin g ss tre k e n  in  E u ro p a  te  n o e 
m en ) te  ka.inpen h eb b en , v e rg is t  
z ich . H et b o e ien d e  w a s  ju is t ,  d a t 
de v ra a g s tu k k e n  v a n  v e r s te d e li j
k in g  enerz.ijds en  v a n  h a n d h a v in g  
v a n  n ie ts te d e lijk e , -dus o v e rw e 
gen d  la n d e lijk e  g eb ie d e n  a n d e r 
z ijd s, v o o r td u re n d  m e t  e lk a a r  ge- 
confronteeiicl w e rd e n . Op d ie  w ijze  
h e e f t ook elke reg io  in  N e d e r la n d  
en  e ld e rs  m e t h e t  c o n fe ren tie -th e -  
m a  in  de p r a k t i jk  te  m a k e n .

ZWART-WIT
P o litic i en  b e s tu u rd e r s ,  w e rk z a a m  
op E u ro p e e s , n a tio n a a l  en  re g io 
n a a l  n iv e a u  b e ra a d s la a g d e n  s a 
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Ontwikkelingsproblemen 
binnen de Europese grenzen
m e n  o v e r  de  k e rn p u n te n  v a n  d ie  
(b ijn a )  u n iv e rse le  o p d e lin g  v a n  d e  
n a tio n a le  r u im te n  in  g ro e ig eb ie -  
d en  —  n ie t  g ro e ig e b ie d e n . W at 
m o e t onze c h r is te n -d e m o c ra tis c h e  
v is ie  op d a t  s c h ie r  o n v e rm ijd e lijk  
v e r s c h ijn s e l  z ijn , w a s  d e  h a m 
v r a a g  v a n  en  vo o r de c o n fe re n tie 
g a n g e rs .
H oe b re n g e n  w ij onze co n cep tie  
d u id e lijk  o n d e r  w o o rd en ?  D a a rb ij  
v iel h e t  op, d a t  in  la n d e n  m e t een  
tw ee-p a i’t i je n  s te ls e l (nl. so c ia lis 
te n  c o n tra  n ie t-so c ia lis te n )  b lijk 
b a a r  een  s te rk e  n e ig in g  b e s ta a t  de 
k w e s tie s  te  v e rs im p e le n  to t  een  
z w a rt-w it te g e n s te llin g . Zo in  de 
g e e s t v a n : de so c ia lis te n  w en sen  
een  c o lle c tiv is tisc h e  o p lossing  
w a a rb ij  u i te r a a rd  de g ro e ik e rn e n - 
g ro e ig e b ie d e n  ,, v o o rg e tro k k e n '’ 
w o rd en  te n  k o ste  v a n  (en  m e t 
m e e -b e ta lin g  v ia  de fiscu s) 
de  n ie t-g ro e ig e b ie d e n . D it te rw ijl  
de  c h r is te n -d e m o c ra te n  een  m e e r  
p e rso n a lis t is c h e  en  ook vo o r de 
n ie t-g ro e ig e b ie d e n  re c h tv a a rd ig e r  
b e le id  zouden  n a s tre v e n !  D eze 
v e re e n v o u d ig in g  vond m e t n a m e  
in de N e d e r la n d se  d e le g a tie  geen  
a lg e m e n e  b ijv a l (om  h e t m a a r  
v o o rz ich tig  u it  te  d ru k k e n ). 
O v e rig e n s  is  h e t a l ti jd  en  o v e ra l 
b e te r  h e t  e ig en  s ta n d p u n t op de 
e ig e n  m é r ite s  te  b e o o rd e le n  en 
a a n  de  e ig en  p r in c ip e s  te  to e tse n  
d an  z 'n  k r a c h t  te  zo eken  in h e t 
z ich  a fz e tte n  te g e n  de a n d e r .
A an  h e t  o n tw ik k e len  v a n  een  d u i
d e li jk e r  g e e s te lijk e  o n d erb o u w  
v a n  de  e ig e n  co n cep tie  b e s to n d  bij 
a lle  d e e ln e m e rs  g ro te  beh o efte . 
M e t n a m e  de z e e r  goede in le id in 
g en  v a n  h e t  I ta l ia a n s e  p a r le 
m e n ts lid  en  lid  v a n  h e t E u ro p e se  
p a r le m e n t  d r . K a r l  M itte rd o r fe r  
(v a n  Z u id-T iroo lse  a fk o m st)  en  
v a n  d e  B e ie rs e  s ta a ts m in is te r  
v o o r o n tw ik k e lin g sv ra a g s tu k k e n  
e n  p lan o lo g ie , d r . M a x  S tre ib l, s t i 
m u le e rd e n  d ie  b eh o efte .

DISCUSSIE 
IN COMMISSIES
D e tw eed e  d a g  v a n  de co n fe re n tie , 
v r i jd a g , w e rd  b e h e e rs t  door de 
d isc u ss ie  in  tw e e  c o m m iss ie s  of 
w e rk g ro e p e n  o v e r de g eh o u d en  r e 
fe ra te n .
In  de  e e r s te  c o m m iss ie  v ro e g  d r.

K ru is in g a  a a n d a c h t  v o o r h e t fe it, 
d a t  e co n o m isch e  g ro e i n ie t  a lle e n  
b i jd ra a g t  a a n  h e t  n a tio n a le  p ro 
d u c t, m a a r  ook , ,k o s t” , d o o rd a t 
h e t  b ijv o o rb e e ld  w a te rv e ro n tre in i
g in g  o p le v e r t, d ie w e e r  b e s tre d e n  
m o é t w o rd en .
D e m ileu -p r 'o b lem a tiek  d u s. O ok 
v ro eg  h ij m e e r  g re n s o v e rs c h r i j 
d ende c o n ta c te n  in  o n tw ik k e lin g s- 
r e g io ’s, die o n d e r tw ee  of m e e r  
n a tio n a le  s ta te n  r e s s o r te re n . D ie 
c o n ta c te n  tu s s e n  re g io n a le  c h r is 

v r a a g  en  h e t  f o rm u le re n  v a n  een  
an tw o o rd  in  e e n  w e rk g ro e p  b in n en  
E U C D -v e rb a n d , h e tg e e n  ook a n d e 
r e  s p r e k e r s  o n d e rs tre e p te n  en  a ls  
e e n  s te rk e  a a n b e v e lin g  (a a n  h e t  
E U C D -b estu u r)  in  de  s lo tb e sc h o u 
w in g  e e n  p la a ts  vond.

In  de tw e e d e  c o m m iss ie  w e rd  
do o r d rs . A d. S ch o u ten  o n d e r 
m e e r  h e t  v o lg en d e  g e s te ld . Zowel 
o n d e ro n tw ik k e ld e  re g io ’s a ls  con- 
g e s tie g e b ie d e n  m o e ten  in  h e t  reg i-

' , .m r

E én  v a n  de E u r o p e s e  o n tw ik k e l in g s s t r e k e n ; h e t  n o o r d en  v a n  on s land.
te n -d e m o c ra tis c h e  v e r te g e n w o o rd i
g e r s  te r  w e e rsz ijd e n  v a n  de n a tio 
n a le  g re n z e n  fu n g e re n  in  h e t  A l
p e n g eb ied  b l i jk b a a r  b e te r  d a n  in 
de g re n sg e b ie d e n  v a n  N e d e r la n d  
en W est-D u its lan d .
M r. V .d . S lu is w ie rp  de v r a a g  op 
of e r  w e rk e lijk  s p ra k e  is v a n  een  
, ,c h r is te n -d e m o c ra tis c h e  v is ie ” op 
p la n n in g  en  o rd en in g . In  v e r s c h il
le n d e  p ra k ti jk g e v a lle n  b lijk t h e t 
zw art-w it s c h e m a : c o lle c tiv ism e
c o n tra  p e rso n a lism e , h e le m a a l 
n ie t  to e p a s b a a r .
E v e n a ls  d r . S tre ib l d it d eed  p le itte  
h ij v oo r een  u itd ie p in g  v a n  deze

o n a a l b e le id  b e tro k k e n  w o rd en . 
D a a ro v e r  w o rd t  m e n  h e t m e e r  
een s  n a a r m a te  m e n  m e e r  oog 
k r i jg t  v o o r de  k o s te n  v a n  de  eco 
n o m isc h e  g ro e i. E e n  d e r  gev o lg en  
v a n  d eze  s te llin g  is d a t  h e t b e g r ip  
sp re id in g  (v a n  eco n o m isch e  a c t i 
v ite i te n  en  v a n  b e w o n e rs )  een  
steeds, b e la n g r i jk e n  ro l g a a t  sp e 
le n  in  h e t  re g io n a a l  b e le id . 
S p re id in g  —  so c ia a l-e c o n o m isc h e  
a fg e le id e  v a n  h e t  p r in c ip e  d e r  
v e rd e le n d e  re c h tv a a rd ig h e id  — 
d ie n t  d e rh a lv e  ook bij deze  s tu d ie 
c o n fe re n tie  m e e r  n a d ru k  te  k r i j 
gen .

REGIO EN 
BESLISSINGSRECHT
T ijd e n s  deze  c o n fe re n tie  h eb b en  
v e le n  e e n  s te r k  v e rb a n d  g elegd  
tu s s e n  re g io n a le  p o litie k  en  h e t 
s t r e v e n  n a a r  m e e r  re g io n a le  a u to 
n o m ie . V o o rzo v e r d a a rm e e  b e 
doeld  w o rd t d a t  h e t  re g io b e s tu u r  
m e d e  v e ra n tw o o rd e lijk h e id  b e 
h o o rt t e  d r a g e n  vo o r h e t  b e le id , 
m o e t d a t  v e rb a n d  w o rd e n  o n d e r
s c h re v e n .
M en  m o e t e c h te r  n ie t u it  h e t  oog 
v e r lie z e n , d a t  r e g io n a a l  b e le id  in 
de  e e r s te  p la a ts  e e n  z a a k  v a n  de 
c e n tr a le  o v e rh e id  is. (Als Z u id -Ita - 
lië  b ijv o o rb e e ld  m e e r  re g io n a le  
a u to n o m ie  zou v e rk r i jg e n , zou d a t 
b e p a a ld  n ie t  te n  goede k o m en  a a n  
d e  w e lv a a r t  en  h e t  w elz ijn  v a n  de 
Z u id ita lia a n .)
D e v e ra n tw o o rd e lijk h e id  v a n  de 
c e n tr a le  o v e rh e id  k o m t v o o ra l — 
n ie t  u its lu ite n d  — to t u itin g  in h e t 
b e s c h ik b a a r  s te lle n  v a n  fin an c ië le  
m id d e le n . D ie v e ra n tw o o rd e lijk 
h e id  d ie n t d u id e lijk e r  te  w o rd en  
b ek lem to o n d .

RESULTATEN
D e r e s u l ta te n  v an  de co n fe re n tie  
w a re n  b lijk e n s  de  w o o rd en  v an  de 
v o o rz it te r  v a n  de c h r .-d e m o c ra ti
sch e  f ra c tie  in  h e t  E u ro p e se  p a r 
le m e n t, d r. H a n s  A u g u st L ückei'. 
ook vo o r z ijn  f ra c tie  voor r ic h tin g 
g e v e n d e  b e te k e n is .
Zo w e rd  a a n b e v o le n  d u t in de ver- 
d é re  w e rk g ro e p -s tu d ie  de k w a li ta 
tie v e  a sp e c te n  v a n  de g ro e ig e b ie 
d en  en  v a n  de n ie t-g ró e ig eb ied e n  
ev en v ee l, zo n ie t m .eer a a n d a c h t 
zu llen  k r i jg e n  a ls  de k w a n tita tie v e  
a sp e c te n .
T e c h n o c ra tis c h e  o p loss ingen  w e r
d en  do o r de c o n fe re n tie  a fg ew e
zen ; p r a g m a tis c h e  ev en ee n s . E en  
o n tw ik k e lin g sc o n fe re n tie , te o rg a 
n ise re n  door de E u ro p e se  G e
m e e n sc h a p p e n  d ien t, a ld u s  de 
c h r is te n -d e m o c ra te n  in M ünchen , 
n a  te  g a a n  hoe  de co ö rd in a tie  en 
d e  d is tr ib u tie  v an  f in a n c ië le  hulp  
do o r de  E u ra p e s e  G e m e e n sc h a p  
b e te r  to t  h u n  re c h t  k u n n en  kom en . 
E v e n e e n s  w e rd  s te rk  a a n b e v o le n  
h e t o n tw ik k e lin g sb e le id  op E u ro 
p e e s  en  op n a tio n a a l  n iv eau  n iet 
a lle e n  een  b e le id  v oor m a a r  ook 
en  m e e r  e e n  b e le id  door de r e 
g io ’s te  doen  zijn . T o t d it la a ts t  zu l
le n  m o e te n  b i jd ra g e n  een  b e te re  
v e r te g e n w o o rd ig in g  u it de o n d e r 
o n tw ik k e ld e  re g io ’s in d iv e rse  o r
g a n e n  en  een  b e te re  c o n su lta tie  
( in sp ra a k )  v a n  d ie re g io ’s.

O nze s lo tcon clu s ie  is zoals wij 
in  h et b eg in  van  deze b ijd rage  
al aangaven : h et w as w e l het 
eerste  m aar s te llig  n iet het 
laatste sam enzijn  van  E uropese 
ch r is ten -d em ocra ten  o v e r  dit 
v o o r  ied er  van  de deeln em en de 
partijen  u rgente  on d erw erp .

BEW INDSLIEDEN  

V A N  DE CHU

Globaal genomen heeft de CHU in haar 
65-jarig bestaan gedurende zestien jaar 
geen leden in het kabinet gehad, terwijl 
gedurende ongeveer 48 jaar leden van de 
CHU als bewindsman optraden. Een ver
houding van 1 3 derhalve. Deze opmer
king heeft mr. H. K. J. Beernink, de 
christelijk-historische oud-minister van 
binnenlandse zaken, geschreven in de 
slotpassage van het artikel ,,Christe
lijk-historische bewindslieden 1908 tot 
1973” , voorkomende in het juli-nummer 
van het ,,Christelijk-Historisch Tijd
schrift” .

M r. Beernink gaat in dat artikel na, w el
ke Unieleden zitting hebben gehad in de 
kabinetten sinds 1908, het jaar van op 
richting van de CHU. Hij constateert, dat 
in de loop d er jaren  v r ijw e l a lle  p orte 
feu illes  in handen van ch r is te li jk -h is 
tor isch e  bew indslieden zijn  gew eest. B in
nenlandse zaken, onderw ijs  en defensie 
waren jarenlang in ch r is te li jk -h is to r i
sche handen, CRM ech ter nooit.

,,Het ziet er naar u it” , aldus m r. B e e r 
nink, ,,dat de CHU als zodanig geen b e 
windslieden m eer zal leveren . Het m i
n iste r ie - Den Uyl zal voorlop ig  wel b l i j 
ven zitten en gedurende deze z ittin gs
duur komt e r  m issch ien  een ch risten 
dem ocra tisch e  partij tot stand” . Em de 
ou d -m in ister s ch r ijft  dan: , , Zouden d e 
genen, die, om welke reden dan ook, de 
ch r is ten -d em ocra tisch e  partij niet w il
len steunen, de CHU als a fzonderlijke 
partij niet willen steunen, dan is de kans 
op een ch r is te lijk -h is to r isch e  bew inds
man niet g root m eer. Rekening m oet dan 
worden gehouden m et een langdurige c o a 
litie  tussen de p ro g re ss ie v e  partijen  en 
de ch r is ten -d em ocra ten ” .

Tot slot van zijn  artikel m erkt m r. B e e r 
nink op: ,,B ij de geboorte  van de CHU 
in 1908 waren geen ch r is te lijk -h is to 
r isch e  m in isters aanwezig. De CHU voert 
haar 65ste verjaardag eveneens zonder 
ch r is te lijk -h is to r isch e  bew indslieden” .

IN 1965

In zijn  artikel staat m r. Beernink u iter
aard ook stil bij de kabinetsform atie 
aan het begin van 1965. Het kabinet-M a- 
rijnen  was afgetreden wegen gebrek aan 
overeenstem m ing ov er  het om roepbeleid . 
Na het in ter im -k a b in e t-Z ijls tra  trad het 
kabinet-C als op.
In het kabinet-C als hadden leden van de 
PvdA, de KVP en de ARP zitting. De 
CHU was h ierin  niet opgenom en.
Bij de jongste kabinetsform atie, die le id 
de tot het tot stand kom en van het ka
b inet- Den Uyl, v ie l de CHU af. O ver 
het n iet-m eedoen  van de CHU in 1965 
sch r ijft  m r. Beernink:
,,D e form ateur m r. Cals deelde mij reeds 
in het eerste  onderhoud m ede, dat de 
PvdA lie v e r  niet zag dat de CHU zou m ee 
doen. Hij verzuim de in dit onderhoud te 
zeggen - la ter heeft hij tegenover m ij dit 
verzuim  erkend - dat het zijn  bedoeling 
was e e rs t een op loss in g  v o o r  het om 
roep bele id  te vinden en daarna over de 
rest van het regeringsprogram  te s p r e 
ken. De C H -T w eed e-K am erfra ctie  wenste 
ech ter eers t inzicht in het gehele program  
te hebben. Toen dat niet werd gegeven, 
w erd zij niet langer bij het form atiew erk  
betrokken” .
M r. Beernink herinnert eraan, dat het 
fabeltje  nog steeds de ronde doet, als zou 
hij de kabinetsform atie van 1965 een halve 
dag hebben opgehouden, om dat hij e r  de 
voork eu r aangaf naar een voetbalw edstrijd  
v oor  de tv te kijken in plaats van m r. 
Cals antwoord te geven op d oor  hem g e 
stelde vragen. ,,W at was het g e v a l?” , 
aldus m r. Beernink. ,,Ik stelde er p r ijs  
op voor  deze beantwoording contact te heb
ben m et dr. T ilanus. D eze was pas laat in 
de avond te bereiken  en ondertussen  heb 
ik rustig  naar de te lev is ie  zitten kijken! 
Van enig ophouden van de kabinetsform a
tie was natuurlijk geen sp ra k e” .

RECENSIES

Het ju linum m er van het ,,C h r iste lijk - 
H istorisch  T ijd s ch r ift”  is voor  het o v e 
rige  gevuld met boek recen ties (,,J . 
H eem skerk A zn .” ) door J. J. Huizinga,
, .L evensbeschrijv ingen  van prof. m r. B.
M. T e ld e r s ” , , .Nederland inde eerste  w e
re ld o o r lo g ”  deel 2 d oor m r. dr. C. Smit, 
, ,M odern S o c ia lism e ”  d oor dr. S. W. 
Couwenberg, , , Inleiding tot de e con o 
m ische wetenschap, 2 M a cro -e co n o m ie ”  
door prof. dr. G. Th. J. Delfgaauw, 
,,C olition  th eories and cabinet fo r -  
m ations”  d oor dr. A. deSw aanen ,,A gg lo - 
m eratieproblem atiek  in N ederland”  door 
H. van R u ller) en zoorts  een bespreking 
van de b isschop pelijk e  vastenbrief 1973. 
P roefnum m er van het tijd sch rift kunnen 
aangevraagd worden bij het bureau van de 
Lohm anstichting, W assenaarsew eg 7, Den 
Haag, telefoon  070-246791.

H. L.

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaaŝ  en Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652
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Het onderwijs in een crisissituatie

DE MEESTER KOMT STRAKS 
WEER BUITENSPELEN

Onrust onder studenten, stakinkjes van middelbare scholie
ren, van tijd to t tijd  bezettingen van school- en universiteits
gebouwen plegen in deze tijd  de uiterlijke kenmerken te zijn 
van een in verzet komen van de lerende mens tegen het leer- 
systeem. Allerwegen wordt om vernieuwing geroepen. Worden 
nieuwe wegen verlangd waarlangs het onderwijsstelsel zich zou 
moeten ontwikkelen om te kunnen voorzien in de behoeften

van een zich zeer snel veranderende samenleving. Somber ge
stemde futurologen laten horen: als we nu ons onderwijs
systeem niet drastisch wijzigen, laden we de verantwoordelijk
heid op ons de ongelukkige mensen van morgen te maken. 
Mensen die hun plaats en hun draai in de maatschappij niet 
zullen kunnen vinden, omdat hun opvoeding, hun vorming, 
daar in geen enkel opzicht bij heeft aangesloten.

Een crisissituatie dus. Vorig 
jaar is er een lijvig rapport over 
verschenen - vrucht van een stu
die onder aanvoering van de Fran
se oud-minister van Onderwijs en 
huidige parlementsvoorzitter Ed- 
gar Faure. Het rapport, dat de 
titel "Leren om te leven”  draagt, 
rekent eigenlijk met alles af wat 
sinds Karei de Grote de begrip
pen "onderwijs”  en "school” 
vorm en inhoud heeft gegeven. 
Zo ziet het rapport-Faüre het on
derwijs niet als een bepaalde pe
riode in iemands (jonge) leven, 
maar legt het de nadruk op het 
blijvend opnemen van kennis, een 
heel leven lang. Leerplannen, les
schema’s en examens zullen ver
dwijnen, omdat ze zonder beteke
nis zullen zijn geworden voor 
mensen die in hun eigen tempo 
kunnen leren. De "produkten”  
van het onderwijs, de afgestudeer
den, zullen niet langer gewaar
deerd worden in termen van zo
veel mogelijk opgedane kennis, 
maar van zoveel mogelijk comple
te mensen.

Toekomstmuziek? Vanz^f- 
sprekend, maar de commissie on
der voorzittersschap van Faure 
heeft (in opdracht van de UNES
CO) de wereld dan toch maar een 
perspectief geschetst dat in ieder 
geval tot nadenken stemt. En na
gedacht wordt er nu zeker al over 
de rol die het onderwijs, de bege
leiding van mensen naar hun func
tioneren in de maatschappij, in de 
totale ontwikkeling van een sa
menleving vervult. Té lang name
lijk is die samenleving ervan over
tuigd geweest, dat er voldoende 
(vernieuwende) beweging in het 
onderwijs zelf zat. Nu begint men 
er zo langzamerhand achter te 
komen, dat het onderwijs niet als 
een op zichzelf staande, in tijds
duur bepaalde factor in het leven 
van de mens kan worden gezien, 
maar dat het onlosmakelijk ver
bonden is aan het proces van zijn 
totale maatschappelijk functione
ren. Eenmaal tot deze conclusie 
gekomen, ligt het voor de hand 
het onderwijs naar zijn vorm en 
inhoud, maar zeker ook naar zijn 
betekenis voor de samenleving, 
eens uitgebreid ter discussie te 
stellen.

De wereld heeft hier, overigens 
de commissie-Faure niet voor no
dig gehad. Al in het eind van de 
jaren zsstig kwamen met name 
uit ontwikkelingslanden alarme
rende berichten over een ernstig 
tekortschieten van het onderwijs 
in het streven naar economische 
en sociale vooruitgang. Een ui
terst gebrekkig en ontoereikend 
lager onderwijs blijkt ook nog na 
tien. vijftien jaar onafhankelijk
heid van de betrokken landen 
voornamelijk gericht te zijn op 
het opleiden van een relatief klei
ne groep leerlingen voor een ho
ger opleidingsniveau (de rest ver
laat voortijdig de school, meestal 
zonder lezen en schrijven te heb
ben geleerd). Dat hogere oplei

dingsniveau op zijn beurt levert 
gediplomeerden af voor wie in 
hun jonge, in een fase van ontwik
keling verkerende samenleving 
geen taak ligt.

Verwaarloosd
Terwijl de ene na de andere 

universiteit o f hogeschool wordt 
opgericht en het instituut van de 
buitenlandse studiebeurzen flo 
reert, wordt de opleiding van het 
middenkader verwaarloosd. Art- , 
sen gaan na hun afstuderen wer
ken in gebieden waar zich geen 
enkele verpleegster bevindt...Hoe
wel er talloze "intellectuele werk
lozen”  in de grote steden rond
lopen, staan middelbare scholie
ren op het platteland ’s middags 
voor de klas van de lagere dorps
school, omdat een onderwijzer 
ontbreekt...Deze voorbeelden zijn 
met honderden andere aan te vul
len. Als, zo concludeert medio 
1972 een rapport van de VN-com- 
niissie voor Ontwikkelingsplan- 
ning (CDP), er geen vernieuwin
gen op het terrein van het onder
wijs worden ingevoerd, kan het 
streven naar een gelijkmatiger ver
deling van inkomens en arbeid 
wel vergeten worden.

Paradoxaal

Deze trieste feiten over de 
kwaliteit en het rendement van 
het onderwijs in ontwikkelingslan
den staan in bijna paradoxale rela
tie tot de resultaten die in kwan
titatief opzicht met de ontwikke
ling van het onderwijs in de laat
ste twee decennia zijn behaald. 
Alleen al in de eerste acht jaar 
van de jaren zestig steeg het aan
tal bij lager-, voortgezet- en hoger 
onderwijs ingeschreven leerlingen 
in de wereld (exclusief de Chinese 
Volksrepubliek, Noord-Korea en 
Noord-Vietnam, landen waarin 
uitstekende resultaten zijn ge
boekt) van 347 miljoen naar 480 
miljoen. Op jaarbasis betekende 
dit een toename van gemiddeld 
4,7 procent, terwijl de wereldbe
volking in die periode jaarlijks 
met 1,9 procent groeide. Tussen 
1950 en 1970 verdubbelde zich 
het aantal leerlingen van het ba
sisonderwijs en was er een ver
viervoudiging te constateren van 
het aantal middelbare scholieren. 
De uitbreiding van het onderwijs 
is dermate explosief geweest, dat 
vele landen (en zeker die welke 
zich in een ontwikkelingsfase be
vinden) haar budgetair gezien nau
welijks hebben kunnen bijhouden. 
Steeg tussen 1960 en 1968 het 
leerlingental in ontwikkelingslan
den met een gemiddelde van 4,5 
procent; hiertegenover stond een 
jaarlijkse groei van de uitgaven 
ten behoeve van het onderwijs 
met niet minder dan 11 procent. 
Een aantal ontwikkelingslanden 
is nu het moment genaderd, dat 
het niet nóg meer geld voor het 
onderwijs aan de algemene mid
delen kan onttrekken. Zelfs zijn 
landen er in bepaalde gevallen toe

overgegaan de bedragen voor on
derwijsinspanningen te verlagen. 
Dit betekent niet alleen dat er 
geen mogelijkheden meer zijn om 
nieuwe onderwijsfaciliteiten van 
de grond te helpen komen, maar 
tevens dat bestaande onderwijs
instellingen moeilijker zullen gaan 
functioneren o f  zelfs gesloten zul

len moeten worden. Om van enige 
vernieuwing van het onderwijs 
dan nog maar niet te spreken.

Grote vraag
De kater die de onderwijsex- 

plosie van de laatste 20 jaar de 
ontwikkelingslanden heeft opge

leverd, is daarom zo groot omdat 
ten tijde van de onafhankelijk
heidsverklaring wonderen van dat 
onderwijs zijn verwacht. Onder
wijs werd toen algemeen be
schouwd als dé sleutel tot sociaal- 
economische verbetering in de le
vensomstandigheden van het indi
vidu en daarmee van de maat
schappij waarvan hij deel uit
maakt. Deze opvatting leefde niet. 
alleen bij de leiders en de regerin
gen van de jonge staten, maar 
drong zich vooral ook naar boven 
vanuit de brede bevolkingslaag. 
Daar werd ongelijkheid in bezit 
en status in de eerste plaats uit
gelegd als een kwestie van wel of 
geen . onderwijs te hebben geno
ten. Vandaar dat in politieke pro
gramma’s steeds grote nadruk 
werd gelegd op het streven naar 
onderwijs-voor-iedereen. Finan
ciële en technische hulp van inter
nationale organisaties en uit ont
wikkelde landen droeg er het zij
ne toe bij de prioriteit van een 
zich almaar uitbreidend (traditio
neel) onderwijs vast te leggen.

Weinigen hebben zich echter 
in de eerste aanzet tot ontwikke
ling van de jonge staten de vraag 
gesteld wélk onderwijs hier moest 
worden uitgebreid, wélke syste
men moesten worden geïntrodu
ceerd om het onderwijs een zin
volle en bovenal adekwate bijdra
ge aan het ontwikkelingsproces 
te laten leveren. Men nam een
voudig over wat er was en breid
de dat uit. En wat er was, was 
niet meer en minder dan het on
derwijs dat door de voormalige 
koloniale mogendheden was ge
ïmporteerd: Afrikaanse jongetjes 
die klassieke Franse toneelspelen 
leren opvoeren in een omgeving 
waar ze beter in de eerste plaats 
hun handen zouden kunnen leren 
gebruiken...De situatie waarin de 
explosieve uitbreiding van het on
derwijs op deze verkeerde basis is 
uitgelopen, laat zich door deskun
digen vergelijken met een in de 
breedte uitgezakte pudding. Met 
een docentenkorps dat overbelast, 
onderbetaald en "onderbevoegd”  
is (de meester komt straks weer 
buitenspelen..) Met een leerhou
ding van de kinderen op school 
die verwachtingen aan het onder
wijs stellen, die in grote mate ir
reëel zijn. Met een omvangrijk 
korps van hevig gefrustreerde af
gestudeerden die in onzalig niets
doen met weinig dankbaarheid 
omkijken naar de "kansen”  die 
het onderwijs hen heeft geboden.

Overheid, mens 
en milieu
D oor m r. F. J. J. B es ie r , ou d -raad - 
adviseur m ilieu - en voedingshygiene bij 
het m in isterie  van volksgezondheid en 
m ilieuhygiëne.

Er bestaat alom  ongerustheid ov er  de 
m aatschappelijke industriële ontwikkeling 
die het natuurlijk m ilieu  verstoort. En 
wanneer ons persoon lijk  gedrag alleen 
h ierin  geen keer kan brengen w ordt ter 
bescherm in g van de burger een beroep  
op de overheid  gedaan.
T ot op zek ere  hoogte kunnen en m oeten 
wij v oor  onze eigen gezondheid zorgen . 
Op gezondheid heeft men overigens geen 
, , re ch t” , het is  een gave G ods, w aarover 
de m ens uit p licht d er dankbaarheid ze lf 
m oet waken. Paulus sch ree f: ,,w ee tg ij niet 
dat uw lichaam  een tem pel is van de H eili
ge G eest die in u woont, die gij van God 
ontvangen hebt en dat gij niet van uzelven 
z i j t ”  ( I C or. 6:19). Bij de persoon lijk e  
gezondheidszorg  is de m ens p r im a ir  v e r 
antw oordelijk  v oor  z ich ze lf en zijn  gezin , 
al kan men de behartiging ervan delen 
m et anderen, b .v . m edische en financiële 
instellingen, waaraan de verzorg in g  wordt 
overgedragen .
Tegen veela l m oeilijk  te onderkennen 
schadelijke invloeden ech ter, die vanuit 
het m ilieu op de m ens inwerken kan de 
individuele burger zich  niet bescherm en ; 
wel de co lle ct iv ite it der staatsburgers 
w ier sam enleving overh eidsgezag aan
vaardt. Van die co lle ct iev e  veran tw oorde
lijkheid voor gezondheidsbescherm ing is 
de overheid  zich  vanouds bewust gew eest 
d oor m aatregelen inzake een goede drink 
w atervoorzien ing en de kwaliteit van le 
vensm iddelen; ook door bevord ering  van 
im m unisatie tegen bepaalde ziekten. De 
vorig e  eeuw reeds kende plaatselijke  keu
ringsdiensten ; toen de industriële ontwik
keling kwam, bracht de hinderwet 1875 
een gem eentelijk  vergunningstelsel ter 
voorkom ing van gevaar, schade o f hinder.

Overgenomen uit „De Luchter"

Bij het uit 1865 daterend Staatstoezicht 
op de volksgezondheid berust ook de b e 
waking van de kwaliteit van het , ,m ilieu ” , 
hoewel de aanvankelijke o m s ch r ij
ving luidde: de hygiene van bodem , water 
en lucht.

SCHAALVERGROTING

Konden deze zaken voorheen nog p laa tse
lijk  beoordeeld  worden, thans m oeten we 
constateren  dat m ilieuverontrein ig ing ook 
regionaal of internationaal veroorzaakt 
w ordt. Bron van luchtverontrein iging is 
niet alleen  plaatselijk  uw centrale v e r 
w arm ing of een com plex  gestookte tuin
bouwkassen, m aar ook het n iet-p laa tsge- 
bonden gem otoriseerd  v erk eer o f een in 
dustriegebied, dat ver buiten gem eente- 
of landsgrens zijn  invloed kan doen g e 
voelen . D oor inpoldering, ontbossing of 
heide-ontginning terw ille  van bevolk ings
g roe i zijn  landschappen verstoord  en niet 
m inder door wegenbouw. De a fv a lw a te r-, 
lozing van bevolking en industrie aan de 
m iddenloop van de Rijn heeft in ons land, 
ongeacht hetgeen w ijze lf e r  nog aan to e 
voegen, een zodanige verontrein iging doen 
ontstaan, dat voor onze w atervoorzien ing 
bescherm ende m aatregelen v ere is t zijn. 
Het stedelijk  en industrieel afval is in 
hoeveelheid en hoedanigheid zo gew ijzigd , 
dat niet alleen on gecontroleerde vu ilstort 
onaanvaardbaar is , doch lozing yan b i j 
zondere afvalstoffen  in de w ereldzeeen  
ook aan strenge rege ls  onderw orpen m oest 
worden.
V oora l de industriële expansie sedert de 
tweede w ereld oorlog  met een toenem en
de vraag naar energie heeft onze m ili
euproblem en beïnvloed. De oude produk- 
tiem ethoden m et handenarbeid, later aan
gevuld met windkracht, zijn  m et behulp 
van wetenschap en techniek vervangen door 
energieverslindende m achinale methoden. 
De naar huidig inzicht econ om isch  win-
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bare hoeveelheden kolen, aardolie  en aard 
gas zullen tot na de eeuw w isseling wel 
toereikend blijken. V erd er aanspreken 
van de dan besch ikbare re s e rv e  zal u iterst 
kostbaar w orden, zodat m oet w orden o m 
gezien  naar nieuwe energiebronnen. D aar
van biedt thans de ontwikkeling van k ern 
energie  een bru ikbare m ogelijkheid , z o 
dat hoge p r io r ite it  gegeven dient te w o r 
den aan een zodanige toep assin gsvorm , 
dat gevaar voor  m ilieu-aantasting b e 
zw oren  wordt. Op de vraag o f zonne- 
en ergie  ooit praktisch  toepasbaar zal 
z ijn  zonder r is ic o  v o o r  een nog ongeken
de m ilieuverstorin g  m oet ik het antwoord 
schuldig blijven .
De econ om isch e  g ro e i en gew ijzigd e p r o -  
duktiem ethoden hebben in de ontwikkelde 
landen voorts  grote  s o c ia le  veranderingen 
tew eeggebracht; ik laat h ier buiten b e 
schouwing o f en hoe we de ontw ikkelings
landen in de voord elen  van deze g roe i 
reed s  evenredig hebben kunnen doen d e 
len. De overheid  zal d oor  w ettelijke m aat
regelen  de technische ontwikkeling m oe 
ten begeleiden  om  de nadelige gevolgen  
v oor mens en m ilieu  tegen te gaan. Die 
m aatregelen  betreffen  het verk rijgen  van 
gegevens en financiële m iddelen en een 
s te lse l van verboden en vergunningen. In 
ons land was de Hinderwet d aarvoor niet 
m eer toereikend, zodat in een snel tem po

een m oderne m ilieuw etgeving w erd opge
bouwd, d ie e r  a lle re e rs t  op g erich t is 
verontrein iging te voorkom en  en voorts , 
waar deze optreedt, de schade te b e p e r
ken en te regelen ; zo  kan men eisen  
stellen  aan m otorvoertuigen , aan brand
stoffen, aan lozingen in lucht en water 
en aan verw ijdering  van afvalstoffen . M aar 
ook d oor  wetgeving op het gebied van 
ru im telijke ordening, natuurbescherm ing, 
ontgronding, bestrijd ingsm iddelen , enz. 
tracht de overheid  m ilieu-aantasting te 
voorkom en. U iteraard is  het nuttig e ffect 
van deze wetgeving niet alleen  afhanke
lijk  van een toereikend deskundig appa
raat tot handhaving ervan, m aar ook van 
de m entaliteitsbeinvloeding die ervan kan 
uitgaan, m its ondersteund d oor  een krach 
tige publieke opinie.

VERVUILER b e t a a l t

Internationaal aanvaard a ls  een der e le 
menten van deze wetgeving is het begin 
se l van ,,de  v e rv u i^ r  betaa lt” , niet om 
d oor  betaling als rfêt w are vrijheid  tot 
verontrein iging te verw erven , m aar om 
uit heffingen voor  on verm ijdelijk e , m its 
tot aanvaardbare norm en gelim iteerde  
verontrein iging ook de m iddelen te v e r 
krijgen  om toezich t, schadevergoeding, 
zu ivering, enz. te bekostigen . O verigen"

wanneer een autofabrikant, e le k tr ic ite its 
cen tra le , o liera ffin ad erij o f enig ander 
b e d rijf  aan produktievoorschriften  o f hef
fingen wordt gebonden, zal hij de kosten 
ervan uiteraard in zijn  produkt d o o r 
berekenen en wij allen betalen ze  als 
consum ent.
V eela l zal men bere id  zijn  wegen te z o e 
ken v o o r  een schon ere , doch duurdere 
produktie, b .v. m et m inder afvalw ater of 
m inder schadelijke a fvalstoffen , zodra 
een w ettelijke e is  gesteld  is , w aardoor 
een binnenlandse o f buitenlandse con cu r
rent even zeer tot zodanige zw aardere p r o -  
duktiekosten verp lich t w ordt. U iteraard 
dient het streven  e r  vee l m eer  op gerich t 
te zijn  m ilieu -veron tre in ig in g  te v oork o 
men dan re p re ss ie f  op te treden tegen de 
gevolgen.
Op veel k lein ere schaal mag aan ieder 
huishouden de e is  gesteld  worden, dat voor 
a fva lverw ijdering  en r io le r in g  aan de g e 
m eente o f het w aterschap betaald wordt 
in de vorm  van een re in ig in gsrech t en r io -  
lerin gsbelastin g , w aardoor b .v . ook een 
a fvalw aterzu iveringsinsta llatie  onderhou
den kan worden.
Naast de individuele verantwoordelijkheid 
voor de eigen gezondheidszorg kunnen 
wij in het huidige samenlevingspatroon 
onze gemeenschappelijke verantwoorde
lijkheid voor de wereld waarin wij mo

gen leven slechts doen functioneren met 
behulp van de overheid. Maar deze staat 
dan ook in dienst van God ,,u ten goede”  
(Rom. 13:4). Die wereld is Gods schep
ping: na de aarde en de levende natuur 
werd de mens geschapen met de opdracht 
haar te vervullen en te onderwerpen en 
erover te heersen (Gen. 1:26 ën 28),
d.w.z. in de onbedorven hof van Eden 
werd hij geplaatst om die te bewerken en 
te bewaren (Gen. 2:15) Men moet die 
heerschappij niet misverstaan; als David 
de mens als kroon der schepping bezingt, 
doet hij dat in een lofpsalm ter verheer
lijking van de Heer, die de mens doet 
heersen over het werk Zijner handen 
(Ps. 8), m.a.w. de Heer is opdracht
gever, de mens slechts beheerder, rent
meester. Wij dragen dus een zware ver
antwoordelijkheid voor het milieu; door 
onzorgvuldig beheer wordt de medemens 
eh de toekomstige mens, die onze naaste 
is, in zijn voortbestaan bedreigd. Onze 
bijbelse opdracht brengt mede dat wij 
het milieuvraagstuk in kerkelijke, maat
schappelijke en politieke organisaties aan 
de orde blijven stellen ter bescherming 
van de medemens, die wij moeten lief
hebben als onszelf.

F. J. J. BESIER.

]

OPEN BRIEF AAN DE HEER BEERNINK

Z e e r  geachte heer Beernink,

Met grote  bezorgdheid  besprak ik m et 
enige vrienden uw w ijze  van opstellen  

■ tegenover de m eerderheidsopvatting ten 
aanzien van de vorm ing van de C h riste - 
lijk -D em ok ratisch e  P artij.

Ook wij zouden graag gezien  hebben een 
grote  CHU m et vele  leden en jongeren , 
het lie fs t m et een m eerderh eid  in de 
K am er. A ls ech ter in plaats daarvan 
een duidelijk aflopende tendens kan worden 
w aargenom en, zullen wij met z ’n allen  toch 
iets m oeten doen. Onze ogen dicht doen 
v oor  de w erkelijkheid , o f zeggen: ,,A lle  
anderen zijn  dom en s le ch t” , is  slech ts 
stru isvogelp olitiek .
Ook nu te zeggen: ,,D e algem ene terug- 
gangstendens is  s lech ts te wijten aan het 
voornem en om sam en te gaan” , gaat niet 
op, aangezien het om gekeerde het geval 
is , nam elijk het voornem en tot samengaan 
is een gevolg  van de teruggangstendens.

De oprichting van de CHU kenm erkt zich  
toch d oor  de idee van de dem okratische 
p rin cip es  als hoogste goed, ze lfs  zov er , 
dat het in de CHU m ogelijk  was -  hetgeen 
ook m eerd ere  m alen is  gesch ied  - dat e r  
d oor  de K am erleden versch illen d  gestem d 
w erd bij wetsontwerpen.
Daarm ede is  ook volkom en in ov ereen 
stem m ing, dat als wij de d r ie  k on fess io - 
nele partijen  even in hun nieuwe kon stel- 
tie w illen bezien , het kan gebeuren, dat 
bij een bepaald standpunt t.o . v. het Kabinet 
één vleugel iets m eer door de knieen 
gaat voor  links, een bepaalde groep ering  
duidelijk  aarze lt en een andere groep ering  
het m eent te m oeten afw ijzen.
Uit dit laatste dan ook een argum ent te 
halen tegen de CDP, is onjuist. Helem aal 
bevreem dt ons dit, wanneer nl. ju ist de. 
leden van de K am erfraktie, die naar eer  
en geweten gezam enlijk  tot dit standpunt 
zijn  gekom en, unaniem voorstan der b l i j 
ken te zijn  van de CDP en het v ersch il in 
opstelling tegen het Kabinet niet als b e 
zw aar aanvoelen voor  deze CDP. - 
U hebt gezegd: U houdt van de CHU; 
doch dat is niet een p r iv ileg e  van u, dat ' 
doen wij m et z ’n allen eveneens. A ls u 
m eent, dat d oor uw vele ja ren  d ien stver
lening aan onze partij, de partij nu v e r 
plicht zou zijn  onder a lle  om standigheden 
uw mening te m oeten volgen, zou dat b e 
tekenen, dat u al d ie ja ren  in uw hart zei, 
ch risten -d em ok raat te zijn , zonder iemand 
te laten m erken dat u bedoelde, dat dat 
s lech ts zou gelden zolang de CHU deed 
wat u wilde. Dit kunnen wij niet aannemen, 
om dat dan het erelidm aatschap u als het 
w are onrechtm atig zou zijn  toegevallen .

Wij stellen  gaarne, dat het uw goed rech t 
is  een andere mening te b lijven  behouden 
dan d ie  d er  m eerderh eid . Hoe sp ijtig  ook, 
wij zouden ons kunnen voorste llen , dat u 
zich  niet thuis zou gevoelen  in de CDP.

er over

GELEZEN IN ,DE WERKGEVER

De redactie van „de Nederlander" behoudt 
zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten.

Z e lfs  is het uw dem okratisch  rech t een 
eigen nieuwe B eern ink -partij op te r ic h 
ten, ondanks het feit, dat dit w aarsch ijn 
lijk  een toevoeging zou zijn  aan de reeks 
k leinere politiek  n iet-beinvloedende p a r 
tijtje s , waar ons N ederlandse Staats
beste l reeds zo zw aar m ee is  belast. 
V erb ijsteren d  ech ter is  het u te horen 
zeggen: ,,,Ik  b lijf  in de CHU.”  (dit a lso f 
de CHU uw eigendom  zou zijn  en niet, 
als wij het dan al zo  w illen form uleren , 
eigendom  van de m eerderheid ).
Nog afgezien  van het fe it, dat de CHU niet 
zal w orden opgeheven, doch zal w orden 
sam engesm olten. D eze houding, a lso f de 
CHU van u is , is niet a lleen  hovaardig, 
doch eigen lijk  verraad aan de m e e rd e r
heid, die u zovele  ja ren  lang heeft g e 
steund, en een dem okraat onwaardig. 
Diegenen, die er p le z ie r  in zullen hebben 
wanneer u uw lijn  zult vervolgen , zijn  ju ist 
diegenen waartegen u zegt zich  zo tew eer 
te stellen.

Aan het eind zouden wij enige w oorden 
w illen aanhalen uit de introduktie van het 
B eg in se l- en W erkprogram m a van de CHU, 
zoa ls  vastgesteld in m ei 1970 o n g e s ch re 
ven door uw opvolger. P ro f. Dr. J. W. 
van Hulst:

,,D e CHU is een dem okratische p a r 
tij en zij poogt de dem okratische 
regeerv orm  te versterk en  en te v e r 
beteren . Daarom  m oet een partij a ls 
de onze in het con cip iëren  van haar 
b eg in se l- en politiek  program  een 
voorbeeld zijn van een democratisch 
goed functionerende partij.”

,,Een politieke partij m oet v is ie  heb
ben op de problem en  van heden en 
m org en .”
,,W ij m oeten er enige jaren  m eekun
nen werken. (M et het p rogram ). Dan 
zullen w eer nieuwe vragen aktueel 
zijn , dan zullen w eer andere p ro b le 
men op ons a fstorm en . De CHU wil 
een partij zijn , die vanuit een evange
lische bezinning praktische politiek 
wil bedrijven. Dat impliceert, dat onze 
partij iets moet kennen van een dage
lijkse vernieuwing; dat houdt haar 
jong en fris.”

Wij zijn  ervan overtuigd, dat het huidige 
bestuur en de m eerderheid  van onze CHU 
ju ist trouw zijn  aan de h ierboven  g e fo r 
m uleerde prin cip es , a ls  z ij, zich  aanpas
send aan de huidige tijdsom standigheden, 
gekom en zijn  tot de b es liss in g  in ons 
Nederlands Staatsbestel een sterke, cen 
tra le  C h riste lijk -D em ok ratisch e  Partij te 
form eren .

Met deze open b r ie f  doen wij nogm aals 
een beroep  op u en diegenen, d ie menen 
achter u te m oeten staan, m et ons sam en 
aan deze nieuwe lijn  te werken.

Hoogachtend, 
C. J. A afjes.

SINTERKLAAS EN DE 
KERSTMANNETJES

De vakcen tra les hebben nu reed s twee 
v oor lop ig e  v er la n g lijs t je s  v o o r  1974 op 
ta fe l gelegd . Z ij z ijn  e r  dit ja a r  vroeg  
b ij, want pas tegen  de tijd  dat de kin
d e rtje s  van de lage landen ontdekken wat 
e r  van hun w ensen in de schoen  zit, kan 
b lijken  wat e r  w erk elijk  in zit.
De p a ra lle l gaat nog wat v erd er , want de 
vak cen tra les hebben t f e e  lijs t je s  inge
diend: één v o o r  sin terk laas en één v oor 
de kerstm annetjes. Wat ze  b ij de een niet 
kunnen krijgen , proberen  ze  bij de ander 
lo s  te weken. Sinterklaas is  de regering  
en de m eer heidense kerstm annetjes zijn  
de w erk gevers.

OVER MENSEN EN ONDERNEMEN

D oorstrom in g : , ,G ezien  ook m ijn  eigen 
ervarin gen  bij het departem ent vdn bu i
tenlandse zaken, de w erk g ev ersorg a n i
satie  en het b ed rijfs lev en , zou ik willen 
zeggen  dat e r  o v e r  het a lgem een  v ee l te 
w ein ig d oorstrom in g  is  tussen  deze c a 
teg orieën . Op het departem ent voeld e ik 
het a ls  een gebrek  dat de am btenaren in 
d ip lom atieke dienst onvoldoende d o o r 
stroom den  via het b ed rijfs lev en . D aar w is 
ten ze  v ee l te w ein ig van. P olitiek  hebben 
we in dat buitenland toch  w einig te b e te 
kenen. Hun taak is  ech ter ook om  ons land 
e con om isch  te prom oten  en dat zou beter 
kunnen a ls  ze  in het b ed rijfs lev en  hadden

gezeten . Ook bij de w erkgeversbonden  
gebeurt dat te w ein ig. Je zou m ensen uit 
de verbonden een paar ja a r  in het b e 
d r ijfs lev en  m oeten  laten werken en o m 
gekeerd . Z o  kom t e r  een b e tere  verstren -. 
ge lin g” .

OVER EXPANSIE MET MENSEN

,,W ij zijn  zo  langzam erhand tot de o v e r 
tuiging gekom en, dat a ls  je  expandeert, 
dat je  dat a lleen  m aar op de m ensen kunt 
doen. Dat betekent, dat je  het niet m oet 
doen a ls  je  de goe ie  vent e r  niet v o o r  
hebt. Men kijkt naar financiën, de m arkt, 
de ru im te, m aar het be langrijk ste  zijn  
de kw aliteit en de m otivatie van de m en
sen  die het m oeten  doen ” .

GROTE VERVUILER

,,E n dan is  e r  het p rob leem  van de in ter 
nationale con curren tieverva ls in g . In N e
derland w ordt dat op een verk eerd e  w ij
ze  aangepakt. A ls  in een land, zoa ls  B e l
g ië , vanuit de gedachte: ,,H oe help ik de 
in d u strie ” , m aatregelen  w orden genom en 
m et subsid ies van 60%, a flopen d .tot 30% 
in 1980, dan kom en e r  protesten . Men zou 
beter  kunnen bekijken  hoe onze industrie 
kan w orden geholpen. N ederland is  ook 
het land, waar ta lloze  ingew ikkelde w et
ten m et u itvoerige  handleiding nodig zijn . 
In B elg ië  staat het op v ie r  blaadjes en 
ied ere  on dern em er kan dat b eg r ijp en ” .

Muziekscholen hebben noten op hun zong

MOET HET RIJK GROTERE 
SUBSIDIES GEVEN ?
Aan de vraagstukken rond het m uziek- 
schoolw ezen  zijn  de laatste ja ren  veel 
beschouwingen en rapporten  gew ijd. Wat 
is de taak van de m u zieksch ool?  Hoe 
m oet die taak w orden vervuld? Hoe staat 
men tegenover groep s lessen ?  M oet het 
algem een vorm end ' m uziekonderw ijs wel 
op de m uziekschool w orden gegeven? Is 
dit e igen lijk  niet veel m eer een taak v oor 
het ba sison d erw ijs?  De meningen over 
deze vragen blijken  niet a ltijd  para lle l 
te lopen. T och  is  er één lijn  w aarover 
a lle  besturen  van m uziekscholen  en alle 
daarbij betrokken organ isaties en la ge 
re  overheden het m et elkaar eens zijn: 
het r ijk  m oet vee l g ro tere  subsidies 
besch ikbaar stellen .
O ver deze subsid ies sprak onlangs de 
heer B. P . W agem ans, hoofd van de a f
deling M uziek en Dans van het m in iste
r ie  van CRM bij de ingebruiknem ing van 
de M uziekschool te Sneek. ,,Ook onze 
volksvertegenw oordiging heeft zich  bij 
herhaling m et de subsidiekw estie bezig  
gehouden en bij de laatste behandeling 
van de C R M -begroting  zijn  amendem enten 
ingediend om de desbetreffende b e g ro 
tingspost te verh ogen ” , aldus de heer W a
gem ans.

ENKELE PERCENTEN
In dit verband w ordt ook wel de vraag 
gesteld  o f de subsid iëring  van de m uziek

scholen  eigen lijk  niet volled ig  door de 
la gere  overheden m oet gesch ieden . Ook 
is de vraag opgeworpen of in ied er  geval 
de kosten van het algem een vorm end m u
ziekonderw ijs niet ee rd er door het m in i
s te r ie  van O nderw ijs en W etenschappen 
dan d oor CRM zouden m oeten worden 
gedragen.
W agem ans: ,,Op de rijksbegrotin g  v oor 
1973 is thans ruim 2 % m iljoen  u itgetrok
ken, bij am endem ent verhoogd met 
f5 0 0 .0 0 0 ,-, een bedrag dat en erzijds in 
absolute zin niet gering is , doch ander
zijds  slech ts enkele percenten  vorm t van 
de tekorten van de m u zieksch olen ” .
In een recen t verschenen  rapport van 
een d oor  de SOM ingestelde com m iss ie  
wordt a ls  een bedrag dat van rijksw ege 
gefourneerd zou m oeten w orden om de f i 
nanciële m oeilijkeden  van de m uziek
scholen  op te lossen  - en voora l de v e r 
houding tussen subsid ies van het rijk  
en lagere  overheden in een gunstiger 
verhouding te brengen -  gesproken over 
een op niet al te lange term ijn  beno
digd bedrag van f25  m iljoen .
V olgens de heer W agem ans is  het v oor 
de m inister van CRM niet eenvoudig 
deze 25 m iljoen  in een p er iod e  van enke
le jaren  op de begroting van het dep ar
tem ent op te voeren .
,,Ook al, omdat e r  op het terre in  van 
CRM veel andere verlangens zijn , d ie ook



VRIJDAG 20 JULI 1973

hoge subsid ies vergen . H oeveel een be
drag van 25 m iljoen  verhoudingsgew ijs 
betekent b lijk t uit de totale uitgaven op 
het gebied van m uziek en danskunst, voor 
1973 op rond 45 m iljoen  geraam d. D aaron
d er vallen subsidies ten behoeve van d e r 
tien orkesten , subsid ies v o o r  m uziek
dram atische kunst, balletten en v erd er 
al hetgeen betrekking heeft op de b e 
m oeienis van het r ijk  m et zow el de u it
voerende als de scheppende toonkunst 
en danskunst” , aldus de h eer W agem ans.

G lobale constateringen
In de m em orie  van toelichting op de b e 
groting 1973 van CRM is m ededeling g e 
daan van het fe it, dat op het departem ent 
studie w ordt gem aakt van de m og e lijk 
heden het huidige subsid iëringssysteem  
te w ijzigen . De m in ister heeft ech ter ten 
aanzien hiervan' nog geen standpunt inge
nomen. De tot nog toe gem aakte studie 
heeft wel een aantal globale con state
ringen opgeleverd . Tachtig procent van 
de kosten worden bestem d v oor  het g e 
ven van individuele lessen  en twintig p r o 
cent kom t ten goede aan algem ene m uziek- 
vorm ing en aan groép s lessen . V oor  wat 
het aantal leerlingen  betreft kon worden 
vastgesteld , dat aan algem ene m uzikale 
vorm ing en g roep s lessen  wordt d ee lg e 
nomen door ongeveer 80% van het tota 
le  aantal leerlingen , tegenover 50% d eeln e

m ers  aan de individuele lessen . Dit b e 
tekent, dat ongeveer 30% van het totale 
aantal leerlingen  deelneem t aan twee ty 
pen lessen .
De berekeningen 'hebben  ook uitgewezen, 
dat de kosten van het individuele on d er
w ijs  d ie van de a lgem ene vorm ing en 
de groep s lessen  ver  overtre ffen . De heer 
W agem ans ze i, dat de m in ister zich  in 
dit verband' heeft afgevraagd o f het niet 
ju is te r  zou zijn , dat de rijk soverheid  
zich  in haar subsid iëring  voornam elijk  
zou richten  op de algem ene vorm ing en 
de groep s lessen , z ij het op zodanige w ij
ze dat wordt uitgegaan van een algem een 
groep sgem id deld e, dat varianten naar b o 
ven en beneden toelaat, al naar gelang de 
onderw ijssituatie dit vere ist .
T e r  voorkom ing van m isverstand bena
drukte de heer W agem ans, dat de m in is 
ter deze vraag stelt zonder haar te b e 
antwoorden! ,,Het ligt v oor de hand” , 
aldus W agem ans, ,,dat nader onderzoek 
ten aanzien van de pedagogische co n se 
quenties van een andere benaderingsw ijze 
noodzakelijk  is , a lvorens ter zake b e s l is 
singen kunnen worden genom en. Bovendien 
en u iteraard zal overleg  m oeten worden 
gepleegd m et de betrokkenen en de sub- 
sidiënten, d ie het m uziekschoolonderw ijs 
op het ogenblik v oor  het a llerg rootste  deel 
bekostigen ” , dat zijn  dus de d iv erse  p r o 
v in cies  en gem eenten.

Zom erzotheid

DIE NEDERUNDSE TAAL....

DE MEESTER KOMT 
STRAKS WEER 
BUITENSPELEN....

Bij alle geroep om vernieuwing 
en maatregelen die aan deze situa
tie een einde zullen maken, duikt 
steeds weer het probleem op dat 
de onderwijscrisis zoals de wereld 
die nu doormaakt zoveel verschil
lende verschijningsvormen en ach
tergronden kent, dat het niet mo
gelijk is haar volgens een eenheids- 
formule op te lossen. Ook ont
breekt het nog teveel aan kennis 
over de aard en de werking van de 
crisis in ieder land afzonderlijk. 
Evenmin beschikken de mensen 
en de organisaties die zich met 
het probleem bezighouden over 
voldoende gegevens voor een keu
ze tussen niet-formele en meer 
traditionele onderwijsmethoden. 
Belangrijk is ook de grote beteke
nis die aan onderwijs als soeverein 
goed wordt gehecht, waarover ie
der land zélf de beslissingen 
wenst te nemen en zélf de verant
woordelijkheid wil dragen. In dit 
verband behoort men ook reke
ning te houden met het feit dat 
met name het onderwijs in ont
wikkelingslanden het object van 
een belangrijk stuk hulpverlening 
van buiten is, met aan de ene 
kant een gever en aan de andere

kant een ontvanger. Geen van 
beiden zal graag initiatieven tot 
onderwijsvernieuwing ontplooien 
die het gevaar in zich dragen de 
ander onwelgevallig te zijn.

De onderwijscrisis in de wereld 
is dus niet iets dat in een paar jaar 
tijd zal kunnen worden bezworen. 
De ontwikkelde landen zullen dus 
nog wel even geconfronteerd wor
den met de barricaden waarop 
studenten en scholieren hun eisen 
tot vernieuwing kenbaar maken. 
In de ontwikkelingslanden zal, 
een enkel experiment daargelaten, 
het onderwijs zich nog wel gerui
me tijd langs lang geleden gebaan
de paden blijven voortbewegen. 
De ernst van de situatie wordt 
echter grotendeels bepaald door 
de gevolgen die zo’n crisissituatie 
heeft^ In de ontwikkelde landen 
gaat het nog altijd veel meer om 
het individu en zijn kansen tot 
maatschappelijke ontplooiing.

De onderwijscrisis in ontwik
kelingslanden heeft konsekwen- 
ties voor de samenleving als to
taal. Ook al kent men ook daar 
al de belasting die het onderwijs 
op de enkeling legt. Denken we 
in dit verband nog maar weer 
even aan die middelbare scholier 
die ’s morgens zijn eigen kennis 
verrijkt en ’s middags voor de klas 
van de lager school staat. Er zal 
nog heel wat moeten gebeuren 
voordat ook hij weer aan buiten
spelen kan gaan denken.

G edem onteerde monteur
V oorgeste ld  wordt nu de verw arm ings- 
m onteur in gedeelten  af te voeren  naar 
een ander gem eentelijk  gebouw dat van 
cen tra le  verw arm ing is  voorz ien .

(uit raadsvoorste l).
Pia vota
V oor  de m oeite die ik u h ierd oor  v e r 
oorzaak , zeg ik u bij voorbaat dank. 
(Uit een am btelijke c ircu la ire ).

Belangenbehartiging
Teneinde in het belang d er leden ook 
deze uit de w ereld  te h e lp en . . .
(Uit c ir cu la ire  van een vakgroep).

Vraag
Mag ik een bew ijs om k osteloos te p r o 
duceren?
(Dam e aan een loket).

P otèlingetje
. .  .een keer hing m ijn zoontje m et zijn  

hoofd om laag, was met de voorpoten  
door de zo ld er gegaan.
(Uit verzoek  pm w oonruim te).

M ourir c ’ est p la is ir  un peu
Sedert kort maken wij -  met p le z ie r  -  g e 
bruik van uw set v e r ló f  tot begraven 
annex begrafen isrech ten .
(Een dankbare VUGA-klant).

M eteoro(n )logisch
A lle  d r ie  winterm aanden waren te som 

ber. Januari vestigde a ls  som berste  maand 
ook al een re co rd . De zon ontbrak die 
maand 43 dagen tegen 36 dagen n or
maal.
(Uit de dagbladpers).

O ndergronds, ter zee  en in de lucht
O pgericht w erd de w andelsportvereniging 
, , . . . ”  Het doel van de vereniging is  om 
de jeugd zov eel a ls m ogelijk  is- van de 
straat te houden.
(Uit b r ie f  aan b. en w .)

Taalraffinem ent
G era ffin eerde sten o-typ iste  N ederlands- 
Duits zoekt thuiswerk of voor  halve dagen 
in dienstverband.
(Uit dagbladadvertentie)

Sippint soda
Om rede nu thans de zaken m eer dan 
s lech t gaat, ik verkoop w el het b lijven  
m aar kleine o rd ertje s , zet geen soda aan 
de dijk.
(Uit verzoek  uitstel betaling rechten  wa
renwet).

Scheurzucht
Mag ik van u een u itsch eursel uit het 
b evolk in gsreg ister?
(V erzoek  aan het loket).

Met toestem m ing overgenom en uit ,,25 
ja a r  lachen - W illens en W etens”  (U it
gave van de VUGA).

B.V. D. BROERSMA & ZONEN
INTERNATIONALE TRANSPORTONDERNEMING

STROOBOS 
TEL. 05123-441 
TELEX 46018  
BODEGRAVEN 
TEL. 01726-2643

Vraagt eens vrijblijvend inlichtingen omtrent de 
vele mogelijkheden tot snel en rechtstreeks 
vervoer.

* Regelmatigepagedlensten naar en van geheel West-Duitsland, o.a. ook Bodensee, 
Allgau, Müncher

* Gelegenheid voor opslag in douaneloods aan de grens.
* Behandeling douane-formaliteiten.
* Verdeling en doorzending goederen door geheel Nederland.

STIJGENDE OMZET 1
Dan kwaliteitsvleeswaren en eerste klas 
var^kens- en rundvlees in uw toonbank van:

Stroomberg's
Exportsiachterijen en 
Vleeswarenfabriek'N.V. - Ede

Belt U eens voor offerte of proefbestelling 
Telefoon 08380/19004 (7 lijnen)

Voor LOODGIETERS-, GAS, SANITAIRE- EN 
LEIWERKEN

(oOk asfalt-shingles) in en op uw 
bouwwerken naar het sinds 1848 be
kende en vertrouwde adres:

GEBR. BEKKER N.V.
KELDERS 27 - LEEUWARDEN 
TELEFOON 05100 -20841

T

f
I
I
I
I
I
I
I
I

AANNEMINGSBEDRIJF

OOGVLIET & ZN. B.V.
Burgerlijke- en Utiliteitsbouw
•  NIEUWBOUW
•  VERBOUW
•  ONDERHOUD

ZWIJNDRECHT
Molenvliet 9 - Tel. 26651-27034-24330

AANNEMERSBEDRIJF

B.V. RADIX & VEERMAN
Oudelandsweg 30 - Telef. 03480-2204 
WOERDEN

Vehbouw - Nieuwbouw door geheel Nederland

BIJL
TEXTIEL
OEGSTGEEST

De Kempenaerstraat 
30
Telefoon
01710-50808

'
'

DAMES GRIJP 
DE WINST!!
Nu tijdelijk 20% zomerkor- 
ting. Duizenden korte en 
lange

BONTMANTELS
bonthoeden, -colliers, kol- 
lektie 1973. Nu kopen en in 
de winter betalen. Gratis 
bewaren. 3 jr. waarborgga- 
rantie. Desgew. zeer soe
pele kredietservice.
De grootste en goedkoop
ste bontzaak v. Nederland.

DE BONTKONING
Hoogstraat 97, R.-dam-C., 
tel. (010)-117.117.
Groot parkeerterrein. Bij 
koop: trein, bus, auto-ben- 
zine, alle reiskosten terug
betaald.

é V e r i t e v o g e l  & Z o o n  A s s u r a n t i ë n

Badhuissuaat 55 
Vlissingen 
Telef. 0 l‘84-4461

Ë
Uw vertrouwen waard

L E T Z E R  V E N T E V O G E L
MA K E L A A R S  MAATSCHAP

MAKEUU\RSKANT00R
HOOGENRAAD

HAAGWEG 171 - TELEFOON 070-996560 
RIJSWIJK (Z.-H.)
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HANAB B.V.
VALKENBURG - Z.H. Telefoon 01718-16741= 
VEENDAM - Telefoon 05789-3800

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS

Voor uw
★  Dieselolie, Benzine, Petroleum, .
★  Kolen, Huisbrandolie,
★  Tan'k-transport'en
★  Butaan en Propaangas
★  Ca'mpingflessen vullen
★  Container-vuilafvoer

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
WEST-VARKENOORDSEWEG 470 
ROTTERDAM-24 - Telefoon 190200 
Telefoon 325011 afdeling containers

Houthandel S. 0 . de Vries B.V.
IJlst - Telefoon 05155-544

Voor a! uw  bouw hout/hardhout 
en p laatm ateria len

RIJDAM

alphen aan den rijn 
07120-91543 
043-21248 
maastricht

NV TECHNISCH BUREAU 
ALPHEN AAN DEN RJJN

metaalspulten
machinebouw
staalkonstrukties
kranenbouw
roerwerken

TURFSTROOISEL
los, in onverpakte balen of in plastic zak
ken van 80 en 150 1. Geperst in Lupoleen 
balen (press pacs van 0.17 m3 en 0.085 m3).

DOORGEVROREN ZWARTVEEN
(tuinturf ontheffingsno. 586), los in bulk 
of in plp-stic zakken van 80 1.

POTGROND
samengesteld volgens richtlijnen en onder 
regelmatige controle van de proefstations 
te Aalsmeer en Naaldwijk. Los in bulk of 
in plastic standaardzakken.

N.V. OUD-SCHOONEBEEKER 
TURFSTROOISELFABRIEK EN VEENDERIJ

A  VELDKAMP - Erica
Tel. (05914) 331-332 kantoor en (05243) 
201 fabriek te Schoonebeek

TUINAANLEG

BINDER B.V. - RHOON
Aanleg en onderhoud van 

GEMEENSCHAPPELIJKE TUINEN, PLANT
SOENEN, PARKEN, SCHOOLTUINEN etc.

grond- en straat
werken 
drainages - 
rioleringen 
beplantingen 
windkeringen en 
afrasteringen 
aanleg grasgazons

* onderhoud van 
groenvoorzieningen

* onkruidbestrijdingen 
’’ kleigrond, teelaarde
* graszoden en 

graszaden
" bloembakken

D o r p s d i j k 5 0 - 5  2 - P o s t b u s 8 2 0  - R H O O N  

T e l e f o o n  01 8 9 7  - 2 3 6 7  - 2 3 8 5

BETONFABRIEK .VRIJENBAN’
A.M. HOEKE

B n m n
Voor nieuw of 

occasion

AUTOMOBIELBEDRIJF
suaES

Callenbachstraat 1 
NIJKERK 

Tel. 03494-1661

Rotterdamseweg 376 - Delft 
Telefoon 015-560193 - b.g.g. 124008

BETONWAREN

#

Kistenfabriek
Nijkerk

N . D E B O ER

I

*v > .

politieke partijen, demokratisering, nieuwe bestuursvormen, so- 
ciaal-ekonomisch beleid, woningbouw . . .

REGEREN - REAGEREN, een cursus burgerschapskunde
40 schriftelijke lessen voor 2 5 . -

Partijen en partijstelsels, volksvertegenwoordigers, recht en 
rechtspraak, gemeente en provincie, mMieubeheer.. .

POLITIEK BEKEKEN, een oiiënteringscursus
12 schrifteiijks lessen -f documentatie voor 9 . 5 0

Ontwikkelingshulp, kolonialisme, bewapeningswedloop, bevol
kingsexplosie, internationale samenwerking . . .

WERELD OP HANDEN, een cursus over ontwikkelingssamenwerking
10 schriftelijke lessen +  documentatie voor 1 0 . -  (i.s.m. NOVIB)

Het raadlidmaatschap, de begroting, ruimtelijke ordening, sub
sidieregelingen, gewestvorming . . .

DE GEMEENTERAAD, een cursus gemeentepolitiek
23 schriftelijke lessen voor 20.-

Wet op de ondernemingsraden, vergadertecbniek, bedrijfsecono
mie, de vakbeweging, soöiale verzekeringen, personeelsbeleid . . .

DE ONDERNEMINGSRAAD, een cursus voor ondernemingsraadsleden
34 schriftelijke lessen voor 3 5 . -

Vraag nog heden een folder voor nadere inlichtingen onder ver
melding van de letters NR bij

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiders, telefoon (01710) 46803
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BREEK DESNOODS NUTTELOZE „MONUMENTEN" AF:

STADSVERNIEUWING door f‘r. A. B. J. de Koning

Een onoplosbaar probleem?

Het is moeilijk de betekenis van de stad te 
omschrijven. Een woordenboek dat aan
geeft ncen grote samenhangende bebouwing 
ingedeeld in straten”  maakt ons niet veel 
wijzer. De vermelding van de stad als een 
dichte bebouwing, die voor zijn bewoners 
voorwaarden dient te geven voor een goed 
woon- en leefklimaat, ligt beter in het ge
hoor. De stad behoort een goed cultuurgoed 
te zijn. Misschien kan Staatssecretaris 
Schaefer in het toegezegde woordenboekje 
ons eens vertellen wat een stad is.

De laatste tijd is de stad in discrediet ge
raakt. Wij zien een teruglopend bevolkings
aantal met een ontvolking van de binnen
stad in het bijzonder. De bevolking vergrijst 
door het wegtrekken van jonge gezinnen 
naar de randgemeenten.
De minder draagkrachtigen worden ge
noodzaakt in de stad te blijven. De auto 
verstikt het leven in de stad en de meeste 
krotten zien wij in de grote steden.
In de Nota-Volkshuisvesting van april 1972, 
waarin de Minister en de Staatssecretaris 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde
ning hun denkbeelden hebben ontvouwd 
over de problematiek van de stadsvernieu
wing, wordt gesteld, dat er in ons land onge
veer 230.000 woningen van slechte en
150.000 van matige kwaliteit zijn.
De directeuren van stadsontwikkeling van 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 
Utrecht, komen in de nota „De grote stad 
als probleemgebied” tot de conclusie, dat de 
stadsvernieuwing het karakter dreigt te 
krijgen van het op bescheiden schaal verbe
teren van woningen en het opvullen van ga
ten. De werkelijke problematiek —  het ver
beteren van de sociale structuur, het voor
zieningenpakket, de werkgelegenheids- 
structuur en de verkeers- en vervoersver- 
bindingen —  wordt daarmede verschoven 
naar een tijdstip waarop een doeltreffende 
aanpak niet meer mogelijk is.
In de recente nota van de drie progressieve 
bewindslieden van het Ministerie van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
wordt opgemerkt, dat men meer gaat doen 
aan het opknappen van oude woningen. Be
sloten is het aantal woningen dat jaarlijks 
moet worden verbeterd op te voeren van 
zesduizend tot achtduizend. Het is duide
lijk, dat dit niet als een wezenlijke bijdrage 
is aan te merken om het probleem van de 
stadsvernieuwing op te lossen.
Dit geldt nog meer voor de opmerking van 
de Staatssecretaris Van Hulten van Verkeer 
en Waterstaat, die zijn ambtgenoten blijk
baar wil helpen met dit probleem als hij op
merkt, dat het hele stedelijk gebied maar 
gesocialiseerd moet worden.

POLITIEKE OPLOSSINGEN

Zowel de drie progressieve- als de drie 
christelijke partijen pleiten in dit verband 
voor een Wet op de Stadsvernieuwing. Vol
gens KVP, ARP en CHU dienen dan inge
volge deze wet stadsvernieuwingsgebieden 
te worden aangewezen, waarvoor speciale 
faciliteiten kunnen gelden op het gebied 
van regelingen en financieringen.
Deze filisofie is terug te vinden in de be
schouwingen van een o.a. door de Stichting 
Instituut voor Bouwrecht ingestelde werk
groep, die een Wet op de Stadsvernieuwing 
wenst, waarin zowel de planning als de fi
nanciering en de uitvoering in een samen
hangend verband uitputtend worden gere
geld.
De wet zal dan uit drie delen dienen te be
staan, te weten een basisplan voor de stads
vernieuwing, een uitvoeringsplan voor deze 
vernieuwing en de juridische uitvoerings- 
middelen.
Dit alles klinkt uitdagend en geladen, doch 
ik heb zorgen, dat wij door aldus te hande
len, de verkeerde weg gaan bewandelen. 
Het zal lang duren voordat een dergelijke 
ingewikkelde nieuwe wet, die een omvang

rijk vraagstuk uitputtend moet behandelen, 
uitgevoerd kan worden. Het heeft ook drie 
jaar geduurd voordat de Wet op de Ruimte
lijke Ordening in werking kon treden.

EEN BETERE OPLOSSING

Naar mijn mening geven de nu geldende 
wettelijke voorschriften voldoende moge
lijkheden de uitdaging van de stadsvernieu
wing efficiënt en afdoende te beantwoorden. 
Een mening, die o.a. steun vindt in diverse 
artikelen van de socialist prof. mr. J. In ’t 
Veld, de vroegere minister van Wederop
bouw en Volkshuisvesting.
Het is duidelijk, dat als men tot stadsver
nieuwing wil overgaan, men zich terdege 
moet overtuigen wat men nastreeft. Deze 
beleidsplanning heeft tot dusver bij diverse 
gemeentebesturen ontbroken. Door het 
„Besluit bijdrage reconstructie- en sane
ringsplannen” verleende het Rijk aan de ge
meente een subsidie in de verwervingskos
ten van gronden en opstallen teneinde de 
gemeente te ontheffen van al te zware lasten 
die het opnieuw bebouwen van die terreinen 
zou meebrengen.
Tengevolge van dit Besluit hebben veel ge
meenten bouwgrond in de bebouwde kom 
kunnen kopen en tot sloop kunnen over
gaan. Nadat echter de bulldozer zijn werk 
had gedaan, ontbraken de financiële mid
delen, of de visie om tot nieuwbouw over te 
gaan. Met het gevolg: een gefrustreerde 
weggejaagde bevolking en open onherberg
zame vlakten binnen een stad. Situaties, die 
niet bevorderend zijn voor een goede stads
vernieuwing.

De Wet op de Ruimtelijke Ordening van 
1%2 geeft in artikel 12 de gemeenteraad de 
bevoegdheid voor de bebouwde köm een 
bestemmingsplan vast te stellen, waarbij 
voorzover dit ten behoeve van een goede 
ruimtelijke ordening nodig is, de bestem
ming van de in het plan begrepen grond 
wordt aangewezen en zo nodig in verband 
met deze bestemming voorschriften worden 
gegeven omtrent het gebruik van de in het 
plan begrepen grond en de zich daarop be
vindende opstallen. Hieruit blijkt, dat de 
gemeenteraad voor de bebouwde kom een 
bestemmingsplan kan vaststellen dat pre
cies dezelfde kracht heeft als plannen voor 
gebieden buiten de bebouwde kom. Deze 
wet heeft de realisering van de nieuwbouw- 
wijkplannen mogelijk gemaakt, en waarom 
dan niet voor de oude wijken? Een dergelijk 
plan moet natuurlijk duidelijk aangeven 
wat men in de toekomst wenst te bereiken 
met de oude stadswijken.
De saneringsplannen moeten volledig pas
sen in het totaalbeeld dat men zich vormt 
van de stad in haar toekomstige gedaante. 
Nu artikel 7 van de genoemde wet geeft uit
komst, omdat de gemeenteraad voor het 
grondgebied van de gemeente een struc
tuurplan kan vaststellen, waarin de toe
komstige ontwikkeling van de gemeente 
wordt aangegeven. Bovendien kan de ge
meenteraad tegelijk met het bestemmings
plan een onteigeningsplan vaststellen voor 
de aankoop van de percelen die voor de 
realisering van het plan nodig zijn.
Zonder dat daarvoor een bestemmingsplan 
is vastgesteld kan bovendien overgegaan 
worden tot onteigening ter uitvoering van 
een bouwplan, dan wel van werken —  geen 
bouwwerken zijnde —  of werkzaamheden 
in het belang van de reconstructie van de 
bebouwde kom of een gedeelte daarvan. 
Ik ben dus niet overtuigd van de noodzaak 
van een nieuwe wet. Een nieuw uitgangs
punt in de stadsvernieuwing zal vertragend 
werken. Onze steden verdienen een betere 
en snellere behandeling.

GEBREK AAN BELEID EN VISIE

Ik hoop, aangetoond te hebben, dat de wet
telijke mogelijkheden voorhanden zijn om 
een stadsvernieuwing tot succes te brengen. 
Het bereiken van voldoende resultaten is tot

dusver een gebrek aan beleid en visie ge
weest. Als verontschuldiging voor de ge
meenten kan dienen, dat zij de laatste tien
tallen jaren' opgejaagd zijn om steeds meer 
nieuwe woningen te bouwen.
Keerpunt 1972, regeerakkoord van de pro
gressieve drie, laat wat dit betreft ook de ge
meentebesturen niet met rust, omdat voor 
dit Keerpunt het aantal nieuwe en ingrij- 
p)end te verbeteren woningen dat in gebruik 
genomen moet worden, tot tenminste
170.000 moet stijgen in 1977.
Ik ben bezorgd, dat als dit punt overgeno
men wordt door de regering-Den Uyl de 
leegstand van nieuwe woningen —  nu reeds 
ongeveer 90.000 —  nog meer zal toenemen 
en de stadsvernieuwing nog minder aan
dacht zal krijgen dan tot dusver reeds het 
geval is geweest.

WAT MOETEN WIJ WETEN?

Duidelijk moet worden vastgelegd wat wij 
met een stad willen. De stadsbewoners die
nen tenminste niet in een ongunstiger posi
tie te komen verkeren dan de bewoners van 
nieuwe wijken. Hieraan mankeert het tot nu 
toe nog te zeer. Zij moeten bijvoorbeeld over 
hün personenauto’s op gelijkwaardige wijze 
kunnen beschikken, als dit het geval is in de 
nieuwe wijken.
Voorde stadskinderen moet sf>eelruimte ter 
beschikking zijn volgens de moderne gel
dende normen.
Dit betekent, dat in een dergelijke stadswijk 
verkeerscongesties en parkeerproblemen 
niet mogen voorkomen. Het doorgaande 
verkeer moet om een wijk heengelegd wor
den en winkel- en sociaalculturele centra 
dienen hun eigen parkeervoorzieningen te 
hebben; praktisch moeten dit wel parkeer
garages zijn. Dit zelfde geldt natuurlijk mu- 
tatis mutandis eveneens voor kantoren e.d.

In deze studie moet ook nauwkeurig vastge
legd worden welke woningen bouwtech
nisch gehandhaafd kunnen blijven. Het 
heeft weinig zin bouwvallige, niet te herstel
len woningen te laten voortbestaan. Noch de 
bewoner noch de stad worden hiermede ge
diend.
Stadsvernieuwingen worden vaak ook be
lemmerd doordat vele panden niet gesloopt 
mogen worden, omdat zij op de lijst van 
Monumentenzorg voorkomen. Deze panden 
vervullen soms geen enkele functie, en er is 
geen zicht op wanneer zij door het beschik
baar komen van geld gerestaureerd kunnen 
worden. Met het gevolg: een toename van de 
bouwvalligheid en een verkommering van 
de wijken. Als besloten wordt tot verbete
ring van een stedebouwkundige situatie in 
bouwkundig, sociaal, economisch en cultu
reel opzicht, dan moeten onze monumenten 
hierin opgenomen worden. Mocht dit voor 
de gemeenschap tot de financiële onmoge
lijkheden behoren, dan zal niet ontkomen 
kunnen worden aan het afvoeren van de be
bouwing van de Monumentenlijst. Het mo- 
numentenbezit mag geen dood bezit zijn, 
maar moet een levendige bijdrage zijn aan 
de doelstellingen van de stadsvernieuwing. 
De Raad van Europa heeft het jaar 1975 
uitgeroepen tot Monumentenjaar. Er wordt 
niets bereikt bij het weigeren van sloopver
gunningen van panden, waarvoor geen en
kel uitzicht is hoe zij een bijdrage kunnen 
verrichten tot het dienen van de gemeen
schap.

DE STAD IS VAN DE BEWONERS

De stad is niet van de gemeenteraad, maar 
van de burgers. Oud-minister Udink for
muleerde het als volgt:
„De burgers van de stad moeten zelf hun 
toekomst bepalen, hun betrokkenheid bij 
haar wezenlijke kenmerken, hun trots er bij 
te horen zijn de werkelijke bronnen waaruit 
de stad leeft en groeit.”

Dit alles geeft grote verplichtingen en ver
antwoordelijkheden voor een gemeentebe

stuur. De bewoners hebben recht om in
vloed uit te oefenen op de geplande ontwik
keling van hun buurt, wijk en stad, en zij 
behoren goed geïnformeerd te worden. 
Mocht het onoverkomenlijk zijn om be
paalde huizen te slopen, dan dienen de be
woners tijdig geïnformeerd te worden. Tot 
sloop mag slechts worden overgegaan als er 
een passende woning ter beschikking ge
steld kan worden, die voor de betrokkenen 
betaalbaar is of mogelijk gemaakt moet 
worden.
Nederland is een achtergebleven gebied wat 
betreft het eigen woningbezit. Dit bezit 
dient ook in de oudere wijken bevorderd te 
worden. Dit behoort ook een tegenwicht te 
zijn tegen de aantrekkingskrachten van de 
buitenwijken. Alle krachten dienen gebun
deld te worden om het uiteenvallen van on
ze steden tegen te gaan. Staatssecretaris 
Van Dam wil volgend jaar een groot onder
zoek laten instellen naar de woningbehoef
te. Ik verwacht er niet veel van. Volgend 
jaar kunnen de vragenlijsten pas klaar zijn! 
Beter is een onderzoek met inschakeling 
van de bewoners in een bepaalde stad of 
wijk door de gemeente te laten uitvoeren 
met een bepaald doel.

OMBUIGEN VAN HET BELEID

Deze enorme inspanning vraagt grote fi
nanciële offers van ons. Niet ontkomen kan 
worden aan het ombuigen van het beleid 
van nieuwbouw naar stadsvernieuwing. Bij 
een plan dienen ook de financiële realisatie
mogelijkheden aangegeven te worden, 
waarin een eventueel tekort volgt. Een te
kort, dat opgevuld moet worden door een 
overheidsbijdrage. Er mag slechts tot uit
voering worden overgegaan als de toeken
ning van de financiële middelen vaststaat. 
Het bedrijfsleven, waaronder zowel de 
bouwnijverheid als de financiële wereld, be
horen eveneens hun krachten te geven om 
tot stadsvernieuwing te komen. De proble
matiek is te groot om uit angst dat de wij
ken de overheid geen voldoende tegenspel 
kunnen bieden, deze krachten buiten spel te 
zetten.
De Bijenkorf heeft in een jaarverslag aan
dacht besteed aan de functie van de bin
nenstad en de eisen die aan de bereikbaar
heid van de city moeten worden gesteld. Dit 
is ook als een bijdrage te zien van het ge
sprek tussen overheid en bedrijfsleven over 
de stadsvernieuwing.

De eis is: een grote besluitvaardigheid en 
een grote samenwerking van alle belang
hebbenden. Wij moeten af van de onvoor
stelbare lange tijdsduur van de administra
tieve voorbereiding van een pian.
Indien de zaak van onze steden ons iief is, 
moet de bevoogding van Rijk en Provincie 
aanzieniijk verminderen.
Het Rijk moet vertrouwen ih de gemeenten 
hebben door voorschotten te verlenen en 
door meer armslag te verstrekken om vrij te 
kunnen beschikken over de Onancierings- 
en bijdragemogeiijkheden.
De Provincie moet siechts ingrijpen als een 
gemeente te besluiteloos te werk gaat. Mij is 
niet duideiijk waarom een deskundige van 
een hogere overheid het bij voorbaat beter 
moet weten dan een coiiega van een ge
meente. De Provincie heeft de handen al vol 
met het functioneren als financieel toe
zichthouder.

Een overgang van nieuwbouw naar herstel 
van oude huizen zal ook de nodige aanpas
sing vragen van de bouwnijverheid. De in- 
dustriaiisatiegedachte moet verwerkt en 
omgebogen worden tot een meer ambachte- 
iijke opzet. Bovendien kan een stadsver
nieuwing een aanmerkelijke bijdrage leve
ren in de strijd tegen de werkloosheid onder 
de bouwvakarbeiders.
Degenen, die beslissingen moeten nemen 
over de stadsvernieuwing, dienen te beden
ken, dat het gaat om mensen die gelukkig 
en gezond in een stad wensen te leven.
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De algemene vergadering en de motie Heinkenszand
De m otie, welke door de algem ene'vergade- 
ring op  23 juni in A peldoorn  werd aangeno
men is helaas niet volkom en correct weer
gegeven in het num m er van De N ederlander 
d.d. 29 juni. H iervoor onze excuses. De o o r 
zaak l i^  in het feit dat niet over de letter
lijke tekst beschikt kon worden en het ver
slag in ons blad gebaseerd was op  aanteke
ningen.

De m otie betreft het beleid van de tweede 
kam erfractie van de CH U  en tevens de 
christendem ocratische samenwerking en de 
letterlijke tekst, welke wij gaarne afdrukken 
luidt:

De Christelijk-H istorische Unie in a lge
mene vergadering bijeen te A peldoorn  op  
23 juni 1973, gezien de resolutie betreffende 
de christendem ocratische samenwerking 
tussen A R P , K V P  en CH U , sp re e k t n a d ru k 
k e lijk  h a a r vertrouw en  u it in  de C H U  tw ee
de ka m er fra c tie  en sp re e k t w aardering  u it  
t.a.v. h e t to t dusver gevoerde b e le id  van deze  
frac tie  en spreekt tevens als haar m ening

uit dat de slotalinea van de bovenaange
haalde resolutie, luidend: 
doet een beroep op  de fracties in de eerste 
en tweede kam er van de drie partijen hun 
werkzaam heden zodanig te integreren, dat 
tussen nu en het najaar van 1972 de 
eensgezindheid van de drie partijen wordt 
weerspiegeld in het beleid van de fracties, 
m o e t w orden o pgeva t in  de z in  van een o p 
roep to t sa m en w erk in g  van deze  fra c tie s  op  
basis van h e t g e m ee n sc h a p p e lijk  u rgen tie-  
p rogram  voor de p eriode  1971-1975 en de 
schets van b e le id  zoa ls die door de bestu ren  
van de A R P , K V P  en C H U  is b e s tem p e ld  to t 
hand leid ing  voor de ka m er fra c tie s  b ij  h e t te  
voeren beleid, zoa ls vóór de verk iez in g en  
van n o v em b e r  1972 de k iezers  is voorgehou
den: en gaat over tot de orde van de dag.

Deze m otie werd nam ens de afdeling 
Heinkenszand ingediend door de voorzitter 
van deze afdeling de heer H. Eversdijk (te
vens voorzitter van de K am erkring Zeeland 
van de CH U ) cn werd ondersteund door een 
groot aantal unieleden, waarvan een lijst 
met nam en en functies was bijgevoegd.

In een toelichting bij de m otie werd het vol
gende gesteld:
(1) De Christen D em ocratische Sam enwer
king is noodzakelijk  zeker voor de toekom st 
van de Christendem ocratische politiek op 
langere termijn.

(2) D e praktische realiteit is echter dat de 
CHU in de oppositie is en de beide andere 
partners regeringsverantwoordelijkheid 
dragen. M et nam e de CH U -tw eede kam er
fractie dient de m ogelijkheid te hebben om  
te tonen dat de beloften aan de kiezers 
gedaan, blijven gelden als uitgangspunt 
voor het beleid van de fractie. D eze m otie 
biedt daartoe de m ogelijkheid, naast het 
üitspreken van waardering voor datgene 
wat reeds werd gedaan.

(3) De m otie m oet en kan tevens worden ge
zien als een oproep  aan A R P  en K V P  om 
trouw te blijven aan de gem eenschappelijke 
uitgangsstellingen gedurende de periode 
vóór de verkiezing.

v.D.

Nederlandse hulp over 7972 beoordeeld
De Nederlandse hulpinspanning over 1972 
is in Parijs aan het oordeel onderworpen 
van de D A C , de Com m issie voor Ontwikke- 
lingsbijstand van de Organisatie voor E co 
nom ische Sam enwerking en Ontwikkeling 
(OESO). Dit onderzoek, dat jaarlijks 
plaatsvindt en bekend staat als het „D A C - 
exam en” , geschiedt aan de hand van door 
Nederland van tevoren ingediende gegevens 
over de ontwikkelingssam enwerking. D e 
Nederlandse delegatie die het exam en a f
legde stond onder leiding van mr. P.C. 
Witte, C h ef van de Directie Financieel- 
E conom ische Ontwikkelingssam enwerking 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
De exam inerende landen waren de bond s
republiek Duitsland en Noorwegen.

De D A C  constateerde met betrekking tot de 
kapitaalstrom en, die in 1972 vanuit N eder
land naar de ontwikkelingslanden gevloeid 
zijn het volgende:

D e netto-overheidsuitgaven voor on t
wikkelingshulp stegen t.o.v. 1971 m et 43 
procent tot een bedrag van 309,6 m iljoen 
dollar. D it kom t overeen met 0,67 procent 
van het Bruto Nationaal Produkt (vorig 
jaar: 0,58 procent). Hiermee is Nederland 
zeer dicht genaderd tot de 0,7 procent: de 
internationale doelstelling voor over
heidshulp, die in het kader van de VN - 
strategie is vastgesteld.

De totale kapitaalstroom  - bestaande uit

overheidsm iddelen, particuliere investe
ringen en giften van n iet-com m erciële or
ganisaties - steeg t.o.v. 1971 met 8 p ro 
cent tot 652,9 m iljoen dollar. Gem eten 
aan het BNP daalde de totale stroom  
echter van 1,63 procent in 1971 tot 1,42 
procent in 1972.

Dit is voornam elijk een gevolg van het feit, 
dat de Nederlandse olie-industrie in het 
afgelopen jaar aanzienlijk m inder heeft 
geïnvesteerd in de ontwikkelingslanden.

PLANNEN

De leden van de D A C  namen met belang
stelling kennis van de plannen, die de 
nieuwe regering heeft aangekondigd om  de 
ontwikkelingshulp in de kom ende jaren 
verder uit te breiden tot HA procent van het 
netto nationaal inkom en tegen factorkosten

in 1976, hetgeen overeenkom t met 1,2 p ro 
cent van het bruto nationaal produkt.

Kritiek oefende de D A C  uit op  het haars in
ziens te geringe deel van de Nederlandse 
ontwikkelingsbijstand, dat aan de minst 
ontwikkelde landen toevalt. Aanbevolen 
werd een groter aandeel van de Nederlandse 
bilaterale bijdragen aan de armste landen 
in de wereld te verstrekken.

Aan de oordeelvorm ing over het N eder
landse hulpbeleid in het afgelopen jaar 
werd tevens deelgenom en door delegaties 
uit Australië, België, Canada, Denem arken, 
Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd K o 
ninkrijk, de V erenigde Staten, Zweden en 
Zwitserland. Het exam en stond onder lei
ding van de Am erikaan Edwin M . M artin, 
voorzitter van de D A C .

V.D.

Geen leegstand meer van nieuwe 
woningen van 
gemeenten en corporaties

Vergadering op 
23 augustus

STATENKRING 
DEN HELDER
De kiesverenigingen Anna 
Paulow na/Breezand, Den Helder, 
Sint Pancras, Texel, W ieringen en 
W ieringerm eer, alsmede C.H.U.- 
leden uit Schagen en Heerhugo- 
waard houden op donderdag, 23 
augustus a.s. van 19.30-21.30 uur een 
gem eenschappelijke vergadering in 
restaurant LAN DS END, 
Havenplein, Den Helder.
Dit restaurant is gelegen nabij de 
aanlegsteiger van de veerboot naar 
Texel.
Vastgesteld wordt de voordracht van 
een aantal vertegenwoordigers uit de 
K op van N oord-H olland voor de 
kandidatenlijst voor de provinciale 
staten.
Tevens zal worden behandeld de n o 
titie betreffende de samenwerking 
van de christelijke partijen op  pro
vinciaal niveau.
Er zal op  die avond besloten moeten 
worden o f  al o f  niet m et één lijst 
m oet worden uitgekom en van A .R .P, 
C.H.U. en K .V.P.
Alle leden van de kiesverenigingen 
worden dringend verzocht deze b e 
langrijke vergadering bij te wonen.

De M inister van Volkshuisvesting en 
Ruim telijke O rdening, drs. J.P.A. Gruijters, 
heeft besloten tot een tweetal maatregelen 
ter bevordering van het verhuur van reeds 
geruime tijd leegstaande nieuwe woningen 
van woningcorporaties en gem eenten. D e 
maatregelen betreffen financiële faciliteiten 
voor de verhuur van ten hoogste 6.000 van 
deze woningen. Het gaat hier om  woningen, 
die op  het tijdstip waarop de voorgestelde 
regelingen in werking treden, gem iddeld 4 a 
5 maanden o f  langer leeg staan. O ok  later 
gereedgekom en woningen die traag worden 
verhuurd kunnen eventueel onder de 
regelingen vallen. De gem eenten zijn in de 
loop van juli ingelicht over de nadere u it
werking van de maatregelen.

V E R R U IM IN G  A A N V U L L E N D E  
H U U R SU B SID IE .

Het huursubsidie op  grond van de b e 
schikking aanvullende huursubsidie zal 
worden verruim d. Dit subsidie wordt b e 
paald aan de hand van een tabel, die 
aangeeft welke bijdrage bij een gegeven in
kom en en een gegeven huurbedrag kan 
worden verkregen. D eze tabel kent een 
begrenzing in die zin, dat indien het voor 
een bepaalde inkom enscategorie bepaalde 
maximale huurbedrag wordt overschreden, 
geen hoger bedrag aan sunsidie wordt ver
strekt.

De voorgestelde maatregel kom t er echter 
op neer dat deze begrenzing w ordt ver
ruimd, zodat ook bij hogere huurbedragen 
een hogere subsidie kan worden verstrekt. 
Het plafond van het subsidie wordt 
verhoogd tot /  1.800,—  per jaar (is thans f.
1.260,— ).

Christelijk Historisch 
weekblad
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H U U R G E W E N N IN G S B D D R A G E N .

In de Beschikking geldelijke steun be
woners bijjerotontruim ing doorstrom ing en 
woningverbetering zal een nieuwe 
paragraaf worden opgenom en op  grond 
waarvan de desbetreffende gem eente aan de 
huurder, die een van de m eergenoem de
6.000 woningen betrekt, ongeacht zijn in
kom en en ongeacht zijn eventuele aan
spraak op een norm ale krotontruim ings- o f  
doorstrom ingsbijdrage een subsidie kan 
toekennen gelijk aan 150 procent van het 
verschil tussen de jaarhuur van de betrok
ken w oning (dat wil zeggen na aftrek van 
eventuele individueele huursubsidie) en de 
huur van de w oning welke hij heeft verlaten. 
De bedoeling hiervan is om  de betrokkene 
een tegem oetkom ing te geven zodat hij de 
gelegenheid krijgt om  de hogere huur in een 
periode van drie jaar in zijn budget in te 
passen.
W anneer een huurder van een nieuwe 
woning geen zelfstandige w oning verlaat, 
om dat hij voordien bijvoorbeeld inwonend 
is geweest, kan een vaste bijdrage van f.
1.800,—  worden toegekend.
Het subsidie zal in drie jaarlijkse termijn 
worden uitbetaald, nam elijk 75% , 50%  en 
25%  van het verschil in jaarhuur o f  een 1 /2 , 
1 /3  o f  1 /6  gedeelte van het vaste bedrag van
f. 1.800,— .
Gezien het b ijzondere karakter van deze 
regeling, geldt hiervoor niet de norm ale ver
plichting voor de gem eenten om  de uit
kering aan gegadigden in het algem een met 
25% te verm eerderen.
V oor de gem eente bestaat er dus geen 
financiële belem m ering de regeling toe te 
passen.

V .D .

Burgemeester Aschoff 
zwaar getroffen
Velen onzer zijn de afgelopen week ge
schokt door het ontzettende ongeluk dat 
Burgemeester Aschoff en zijn gezin uit 
Terneuzen heeft getroffen.

Op een vakantie-tochtje in Flevoland botste 
een busje, bij een inhaalmanoeuvre, fron
taal tegen de tegemoetkomende auto waar
in Burgemeester Aschoff, zijn vrouw, 
hun twee kinderen en een vriend zaten. 
Mevrouw Aschoff, haar 13-jarige zoon 
en hun vriend waren op slag dood. Burge
meester Aschoff werd met zijn 8-jarig 
dochtertje zwaar gewond opgenomen in 
het ziekenhuis van Harderwijk.

Zaterdag werden de stoffelijke resten van 
mevrouw Aschoff en haar zoon in stilte 
op de begraafplaats Duinbof te IJmuiden 
ter aarde besteld.

Bestuur en redactie van ,,de Neder
lander”  wensen onze vriend en vice- 
voorzitter Aschoff Gods kracht toe deze 
onvoorstelbare slag te dragen en zijn 
familie en vrienden het Licht om hem 
te helpen dragen.
Mogen Aschoff en zijn dochtertje spoedig 
volledig herstellen.

Stichting Uniepers
B. Bol, voorzitter

ARP heeft 
concept a l k laar

PROGRAMMA 
GEMEENTE EN 
PROVINCIE 1974
Onder de titel „G em eente en provincie 
1974”  hebben de A R P  en het verband van 
A R  Gem eente- en provinciebestuurders 
een m odel gem eente- en provincieprogram  
gepubliceerd.

D e publicatie van dit m odel is bedoeld als 
handreiking aan de plaatselijke en provin
ciale partij-organen, die zich bezig gaan 
houden m et de opstelling van de program s 
met het oog  op  de verkiezingen in 1974.

De brochure is verkrijgbaar d oor storting 
van ƒ  2,—  per exem plaar op giro 89673 
t.n.v. A R P , Den Haag, bestelnum m er 279.
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Het Christen Democratische Appel
door prof. dr. J. N. Bakhuizen van den Brink

A ls overtuigd voorstander van het s tr e 
ven naar een Christen D em ocra tisch e  
Unie in Nederland, die een einde zou 
kunnen maken aan onze ongem otiveerde 
en on ch riste lijk e  verdeeldheid  op politiek 
gebied, heb ik m ij verheugd ov er  het 
m eerderh eidsbeslu it van de algem ene v e r 
gadering van de CHU ten aanzien van het 
C hristen  D em ocra tisch  Appèl. Dit kan 
een belangrijke stap blijken  in de richting 
van het ophelderen  van de politieke b e 
grippen en verhoudingen in ons land. 
Met ophelderen  bedoel ik voora l het dui
d elijk  p os it ie f beantwoorden van de vraag 
of het ch ris te lijk  g e loo f een ro l speelt 
in het politieke denken en handelen of 
niet. Dit is  het a llerbelan grijk ste  h oofd 
punt. D oor het nu tot uiting gekom en 
eenheidsstreven  heeft dit hoofdpunt een 
veel v o lle re  en dus geloofw aard iger klank 
gekregen dan de g econ solid eerd e  v e r 
deeldheid, w aarm ee wij zo  vertrouw d 
geraakt w aren, e r  ooit nog aan zou hebben 
kunnen geven.

Nu is  e r  door de ARP een am endem ent 
toegevoegd in de eerste  alinea van de 
door KVP, ARP en CHU aangenomen 
reso lu tie . E r staat (ik c ite e r  uit de 
N ederlander van 29 juni 1973):

De algem ene vergadering van de CHU 
(de partijraad van de KVP en de 
partijraad van de ARP)
1. spreekt uit dat de in de nota ,,Op 
weg naar een verantw oordelijke m aat
sch ap p ij”  geschetste  hoofdlijnen voor 
een politieke strategie  voor  de 7 0 -e r  
jaren  in overw egende mate voldoen 
aan de eisen , die gesteld  kunnen 
worden aan een strategie  en een 
beleid  van een partij, die bij v o o rt
during op de uitdaging van het evan
ge lie  wil antwoorden;

H ierachter wil de ARP toevoegen:

en die zich  daartoe laat gezeggen  door 
de verp lichtende norm  van het evan
gelie , zodat e r  geen sprake kan zijn 
van gelijkw aardigheid van andere in 
spiratiebronnen;

De tekst gaat dan door:

dat deze partij m oet streven  naar 
een m aatschappij, waarin de b ijb e lse  
gerechtigheid  m eer gestalte krijgt, 
de mens zijn  vrijheid  en ren tm eester
schap beter kan beleven  en waarin 
het w elzijn  van allen wordt gediend.

De ARP bedoelt met haar invoeging na
druk te leggen op de unieke betekenis 
van het evangelie in dit verband. Dat is 
op z ich ze lf te begrijpen . M aar h ierover  
zijn  allen  het eens, dat is  het uitgangspunt 
van de hele zaak. Naar m ijn mening-was 
het dus overbod ig  dit nog eens te zeggen. 
Het is  bovendien niet gelukkig onder 
w oorden gebracht, en de negatie, d ie er 
in staat is  even zeer overbodig.
De gebruikte bew oordingen dreigen  een 
begrip sverw arring  in te voeren , d ie de 
zaak van de R esolu tie e e r  verzw akt dan 
versterkt. Het is jam m er, dat de o n zorg 
vuldigheid van form ulering  niet terstond 
ter vergadering is  gesignaleerd  en g e 
corr ig eerd ,
In de eerste  plaats is , ,de verp lichtende 
norm  van het evan gelie”  een onduidelijke 
uitdrukking, voor a lle r le i verk eerd e  uit
legging vatbaar. M ogelijk  haalt im m ers 
de een een andere ,,n o rm ”  uit het evan
gelie  dan de ander . D eze kans m oet men 
van den beginne aan ju ist verm ijden  en 
h ier geen d iscu ss ie  over uitlokken. Men 
m oet aan het evangelie nooit iets to e 
voegen m et de bedoeling de toepassing e r 
van du idelijker te maken. Daar w ordt de 
zaak alleen  m aar onduidelijker en d iscu 
tabel van. Men m oet alleen  m aar spreken 
van ,,het E vangelie” . In al zijn  lapidaire, 
fundamentele enigheid, alleen  in zijn  eigen, 
m et niets anders te vergelijken  gezag en 
kracht. De betreffende w oorden hadden 
daarom  beter  kunnen luiden: ,,en  die zich  
daartoe laten gezeggen door het Evangelie 
(dit is nl. er  vlak v óór al genoem d) z e lf ”

EVANGELIE

De negatie, die volgt: , ,zodat e r  geen 
sprake kan zijn  van gelijkw aardigheid 
van andere insp iratiebronnen”  brengt een 
begrip sverw arring  m ee, nl. deze, a lso f 
het evangelie een insp iratiebron  zou zijn , 
die met andere vergeleken  kan worden. 
Dit meent geen 'en k e le  christen . E r zijn  
natuurlijk vele inspiratiebronnen in ons 
leven, denken en handelen, ook in de 
politiek. Noden zow el als m ogelijkheden

in de sam enleving kunnen tot handelen 
in sp ireren . A ls degenen, aan wie leiding 
en verantw oordelijkheid  is  toevertrouw d, 
niet de insp iratie tonen, waaruit b lijk t of 
ze iets zien , weten, kunnen en willen, 
heeft de m aatschappij niets aan hen. M aar 
deze in sp iraties liggen op een heel ander 
niveau dan het evangelie. In het W oorden
boek van de N ederlandse taal kan men 
zien hoe het w oord , , in sp ira tie ”  in de 
loop d er tijden in betekenis is  verzwakt.

Het betekent al lang niet m eer de g e e s 
telijke  bezie lin g , d ie e r  de oorspron g 
van is  gew eest en die men er  natuurlijk

nog wel .in kan leggen, m aar toch niet 
m eer gewoon is . A lle r le i m otiveringen 
en inzichten kan men inspiratiebronnen 
noem en, b .v . op de terreinen  van recht, 
econom ie, s o c ia le  bewogenheid, v re d e s 
beweging, enz. Gelukkig, dat ze  e r  zijn , 
leven zonder deze is  ondenkbaar. M aar 
ze  zijn  a lle  van aard versch illen d  van het 
evangelie. Een christen  kan alleen  b e 
doelen  dat het pas goed is  a ls het evan
ge lie  de , , in sp ira tie ”  en norm  van die 
in sp iraties is . Daarom  is  het overbodig 
de .ongelijkw aardigheid van andere in sp i
ratiebronnen b ijzond ere  nadruk te geven. 
Z e spreekt, b lijkens het boven g e z e g d e ,.

vanzelf, en de indruk mag niet gewekt 
worden, dat men iets aan de ..waardig
heid, die de , ,andere insp iratiebronnen”  
op z ich ze lf ook kunnen bezitten , wil a f
doen. Dat is zeker niet evangelisch , het 
kunnen im m ers  vruchten van het evan
ge lie  zijn . Het beste  zou zijn  de nega
tieve w oorden te laten vervallen  en hetgeen 
men erm ee heeft w illen zeggen te b e 
waren tot een la tere  verk laring van de 
R esolu tie , waaraan zek er nog wel behoefte 
bestaat en w aartoe in het najaar, a ls  men 
verd er gaat, ongetw ijfeld ook de ge legen 
heid zal zijn . Het kan niet im p rov i- 
se re n d e r-w ijze , daarvoor is  de zaak te 
belangrijk , en zij is  te subtiel en te veel 
aandacht en ruim te vergend om  er thans 
ov er  uit te weiden. In aansluiting aan het 
boven reed s voorgeste lde  w il ik thans 
aanbevelen om  de d oor m ij g ek ritiseerd e  
w oorden te laten vallen en, m et een 
kleine m aar a lles  zeggende w ijziging van 
wat ik als beslu it van het eerste  deel van 
dit betoog heb gezegd, de gehele toevoeging 
aldus te lezen : ,,en  die zich  daartoe laat 
leiden  d oor het Evangelie a lleen ” .

Leiden J. N. Bakhuizen 
van den Brink.

VOORZITTER EUROPEES PARLEMENT 

ONTEVREDEN OVER COMMISSIE

Na besprekingen met koningin Juliana en 
een aantal ministers uit het Nederlandse 
kabinet heeft de nieuwe voorzitter van het 
Europese Parlement, mr. C. Berkhouwer, in 
Den H aag de hoofdlijnen  bekend gem aakt 
van een ontw erp-m em orandum  over de p o 
sitie van het Parlement.

De drie belangrijkste voorstellen gaan over:

een grotere invloed van het Europese 
Parlem ent op  de vaststelling van E uro
pese wetten en regelingen;

Versterking van de positie voor wat b e 
treft associaties van de G em eenschap met 
derde landen door een ratificatieproce
dure

ruimere parlem entaire inspraak bij de 
samenstelling van de Europese C om 
missie.

Dr. Berkhouwer liet uitkom en de voor
stellen die de Com m issie onlangs over de 
positie van het Parlem ent heeft gedaan, 
nogal m ager te achten. (Zowel de voorstel
len van de Com m issie als die van het Parle
ment zijn een uitvloeisel van de besluiten 
van de vorig jaar in Parijs gehouden E uro

pese topconferentie. O ok  de M in istm r.i.,. 
zal nog m et afzonderlijke voorstelle); 
komen).

De heer Berkhouwe m eende dat gr itere in
vloed van het Parlem ent op  de va tstelling 
van regelingen voor de G em eenschap thans 
hogere prioriteit dient te hebben dan het 
verkrijgen van het budgetrecht. V oor een 
beleid in deze zin had de Parlem entsvoor
zitter ook  gepleit bij m inister-president Den 
Uyl.

Andere punten die volgens Berkhouwer 
urgent zijn, betreffen een betere politieke 
representatie van de G em eenschap naar 
buiten, een betere com m unicatie m et de 
nationale parlem enten en opheffing van het 
dubbele m andaat van Europese parle
mentariërs: het lidm aatschap van zowel het 
nationale als van het Europese Parlement.

W at de politieke presentatie betreft: De G e
m eenschap spreekt zo niet met negen, dan 
toch  vaak met drie o f  vier stemmen. Dr. 
Berkhouwer m aakt zich ernstige zorgen 
over het toenem end aantal bilaterale p o li
tieke topgesprekken tussen de staatshoof
den o f  regeringsleiders van bijvoorbeeld de 
Sovjet-U nie, de Verenigde Staten, D uits
land en Frankrijk. Daarbij vaak belangrijke 
beslissingen genom en, m ede over de toe 

kom st van W est-E uropa, zonder dat de G e 
m eenschap als zodanig is vertegen
w oordigd. „D e idee kom t o p ”  zo  constateer 
ik, dat een aantal landen met een m achtig 
verleden weer de eerste, tweede en derde 
viool in W est-E uropa wil gaan spelen. Dat 
gaat essentieel tegen de Europese gedachte 
in. In com m unautair opzicht behoren de 
kleinere landen een sterkere stem te 
krijgen” , aldus de Parlementsvoorzitter.

Het form ele recht dat de voorzitter van het 
Europese Parlem ent volgens art. 203 van 
het verdrag van R om e heeft (dit artikel is 
enige jaren geleden gewijzigd door het ver
drag van Luxem burg) om de begroting van 
de G em eenschap vast te stellen via een 
uiterst gecom pliceerde procedure, is volgens 
Berkhouwer ontoereikend, om dat er ge
werkt m oet worden binnen termijnen van 
twee en drie weken. M ede hierom dient het 
dubbele m andaat van parlementariërs te 
vervallen. Een eenvoudige procedure hier
voor zou volgens Berkhouwer zijn (zonder 
verdragswijziging) de afvaardiging door de 
nationale parlem enten van vrijgestelde 
parlementariërs voor het Europese werk, o f  
het maken van afspraken over „pairing” . 
(Bij belangrijke stem mingen in de nationale 
parlementen reizen evenveel leden van de 
oppositie als van de regeringspartijen van 
Straatsburg naar huis terug).

Bodemdaling Groningen minder dan verwacht
De M eetkundige Dienst van Rijkswater
staat heeft berekend dat de bodem daling in 
de provincie G roningen als gevolg van het 
winnen van aardgas in 1975 ongeveer een 
derde zal bedragen van wat de Nederlandse 
Aardolie M aatschappij (N A M ) voor dat jaar 
heeft beraam d. De huidige cijfers van de 
M eetkundige Dienst wijzen, geëxtrapoleerd 
naar 1975, in die richting.
In de periode dat aardgas wordt gewonnen 
uit de Groningse bodem  zijn een drietal 
hoogtem etingen uitgevoerd binnen de co n 
cessie G roningen. D eze metingen vonden 
plaats in de perioden 1964-1965,1968-1969 
en in 1972; het m eetgebied werd na elke 
meting weer verder uitgebreid. Na het ver
werken en m et elkaar vergelijken van alle 
meetresultaten kornt m en thans tot de co n 
clusie, dat de G roningse bodem  in geringe 
mate daalt. D eze daling bedroeg na het af
sluiten van de laatste meting twee a drie 
centim eter in het gebied rondom  N oord- 
broek (in de buurt van Slochteren) en loopt 
verder geleidelijk a f naar het nulniveau. Het 
kaartje geeft een overzicht waar de zakkin 
gen voorkom en. De zogenaam de centim e- 
terlijnen geven een beeld in welke mate dit 
gebeurt. Uiteraard hebben de zakkingen 
een vloeiend verloop.
O p grond van het M ijnreglem ent is de N e
derlandse A ardolie M aatschappij verplicht 
om  regelm atig te onderzoeken in welke m a
te binnen het gebied van de concessie 
Groningen oppervlaktedaling optreedt. Het 
zakken van het Groningse maaiveld kan 
nam elijk gevolgen hebben voor de water
staatkundige toestand (bijvoorbeeld water
huishouding en dijken) in dit gebied. De 
M eetkundige Dienst van Rijkswaterstaat is 
betrokken bij dit onderzoek, om dat deze 
dienst is belast m et het vaststellen van de 
hoogte van alle vaste m eetpunten in N eder
land ten opzichte van N AP (Normaal

BODEMDALING IN GRONINGEN 1964 - 1972
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Am sterdam s Peil). M et behulp van deze 
m eetpunten kan men via waterpasm etingen 
constateren o f  in G roningen een bodem da
ling optreedt. T ot nu toe zijn drie h oogte
metingen uitgevoerd, achtereenvolgens door 
de M eetkundige Dienst in opdracht van de 
N AM  (1964-1965), door de N A M  zelf (1968- 
1969) en d oor  drie ingenieursbureau’s in 
opdracht van de N A M  (1972). A lle m eetre
sultaten van de drie onderzoeken zijn door 
de M eetkundige Dienst in opdracht van de

10 km.

N A M  verzameld en verwerkt. Dat de eerste 
concrete gegevens om trent de bodem daling 
in Groningen pas na het derde onderzoek 
(dus nadat de m eting voor de tweede m aal is 
herhaald) bekend zijn w ordt veroorzaakt 
door de nauwkeurigheidsgrenzen van het 
meetsysteem. In verband met deze beper
kingen blijken de verschillen tussen de oor
spronkelijke ligging van de meetpunten en 
de verzakking thans groot genoeg om  te 
kunnen worden waargenom en.
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ZILVEREN REGERINGSJUBILEUM
K O N IN G IN  JU L IA N A door Alexander Corel

i i i« i
Koningin Juliana en Prins Bernhard (foto: Max Koot).

Op de achtentwintigste april, twee dagen 
voor de vierenzestigste verjaardag van 
koningin Juliana, groeide de muzikale 
manifestatie die in de Willem-Alexander- 
zaal van het Haagse congresgebouw 
plaats vond, uit tot een grootse huldi
ging van onze vorstin. Een huldiging die, 
met het zilveren regeringsjubileum in 
het vooruitzicht, een extra accent kreeg. 
Met een blik waaruit milde wijsheid 
sprak, liet de koningin de applausgolven 
over zich heen gaan.
Niemand beter dan zij immers kent, te
rugkijkend op meer dan zestig jaren le
venservaring, de betrekkelijkheid der 
dingen. Verklaarde zij niet een tegen
over Amerikaanse verslaggevers: ,,AI dit 
voetlicht doet ons de laatste illusie over 
ons zelf verliezen en mijn eigen ,,human 
interest story" komt mij plotseling wei
nig interessant voo r.. .7 "
,,leder is een ander” , luidt verder een 
uitspraak van koningin Juliana. Zo is het 
inderdaad. De instelling van de Neder
landers met betrekking tot de vorstin is 
totaal verschillend. Onderdanigen, repu
blikeinen of royalisten, zij allen vormen 
zich een ander beeld van de koningin. 
Zeer weinigen kennen de echte Juliana; 
haar gezin vanzelfsprekend, verder mi
nisters die geregeld met haar omgaan 
en de hofhouding. Nu wil dit volstrekt 
niet zeggen dat de koningin, hoewel zij 
zich behaaglijk voelt in de schaduw, niet 
in het volle leven staat. Niet het minst 
op de meest onverwachte ogenblikken. 
,,Als het ergens gaat spannen, dan is zij 
er bij. Dan wil ze dag en nacht op de 
hoogte zijn." Aldus dignitarissen, minis
ters, commissarissen der koningin, bur
gemeesters en directeuren van zieken
huizen.
,,Leid mij rond” , luidde het bevel tot de 
burgemeester van 's-Gravendeei, een 
dag na de watersnood van februari 
1953. ,,Leid mij rond” .
Met hoge laarzen plensde zij door het 
water en klauterde over hindernissen. 
Niet één keer, maar verschillende ma
len. In 1962 onderbrak zij haar winter
sportvakantie om persoonlijk haar deel
neming te betuigen aan de nabestaan
den van de treinramp bij Harmelen. Min
der opvallend zijn — uiteraard — de 
goede werken in stilte. Hoeveel keren 
de koningin bloed ter beschikking stelde 
voor de bloedtransfusiedienst, weet nie
mand. Zij zelf is de tel kwijtgeraakt.
Wie foto’s- van de koningin ziet terwijl 
zij lachend een brug opent, een schip te 
water laat of een zeesluis in werking 
stelt, krijgt slechts een flauw idee van 
de veelomvattende èn vermoeiende taak 
van het staatshoofd. In 1972 bijvoor
beeld, vier statiebezoeken, waaronder 
de succesvolle reis naar Indonesië, het 
historische bezoek aan Groot Brittannië 
en Frankrijk. Toen na een urenlange reis 
— in 1952 naar Californië — de overige 
leden van het gezelschap van vermoeid
heid neervielen in hun stoel, had de ko

ningin nog een ontvangst bij te wonen. 
Daarna volgde nog een diner. Dergelijke 
gelegenheden houden in: ontelbare han
den drukken en converseren met totaal
o.nbekende mensen.
Buiten het reizen is er de gewone dag
taak. 's Morgens om half acht de och
tendbladen lezen. Daarna besprekingen 
voeren met zowel raadgevers als raad
vragers. Verder; verschijnen in grand 
gala, autotochten temidden van geest
driftige mensenmassa's, défilés afnemen, 
tochten per vliegtuig en helicopter, tien
duizenden handen drukken en even- 
zovele klachten aanhoren . . .
Een twaalfurige werkdag — dikwijls ze
ven dagen per week — is schering en 
inslag. En dat gedurende vijfentwintig 
jaren.
De bezoeken hebben nimmer een vluch
tig karakter. Bij de opening van het 
nieuwe Schiphol bijvoorbeeld, liet de 
koningin zich uitvoerig inlichten over het 
electronisch in-checken. Ook gaf zij, tij
dens de tocht op het ,,rollend tapijt", de 
wens te kennen een der Aviobruggen — 
die zij gemakshalve ,.slurf”  noemde — 
te betreden.
Nu het viiegwezerfr toch even ter spra
ke komt: wanneer prins Bernhard op 
reis is krijgt hij, dank zij een. speciale re
geling met de KLM, dagelijks zijn witte 
anjers toegestuurd. Afkomstig uit de 
tuin van Soestdijk.
In sommige gevallen steken de statiebe
zoeken vér uit boven het gewone be
leefdheidsbezoek. Natuurlijk kan ons 
staatshoofd zich in het openbaar geen 
politieke uitlatingen veroorloven zonder 
toestemming van de regering. Maar dat 
de koningin in haar toespraak te 
Straatsburg van juli 1972 niet alleen de 
lijn van de regering vertolkte, maar ook 
haar eigen opvattingen, staat wel buiten 
kijf. De koninklijke rede te Straatsburg 
die als ,,De Kruistocht voor de Europese 
eenheid” wordt gekenschetst, werd een 
discussiestuk.

6 september 1948.
Amsterdam is in feesttooi. In de Nieuwe 
Kerk spreekt H.M. Koningin Juliana de 
inhuldigingsrede uit. Historische woor
den klinken. Vooral de zinsnede:

Sedert eergisteren ben ik geroepen tot 
een taak, die zó zwaar is, dat niemand 
die zich daarin ook maar een ogenblik 
heeft ingedacht, haar zou begeren, maar 
ook zó mooi, dat ik alleen maar zeggen 
kan: wie ben ik, dat ik dit doen mag? 
maakt grote indruk. Voornamelijk om de 
kortheid en de helderheid waardoor, als 
met een rake penseelstreek, het gevoel 
van ontroering en dankbaarheid tot ui
ting komt.
Als na de inhuldiging de kleurige stoet 
de tocht door Amsterdam heeft vol
bracht, leest men overal in het land de 
eerste proclamatie van ,,de nieuwe ko
ningin” . De eerste proclamatie, vijfen
twintig jaar geleden.
Direct na de inhuldiging werd veel hof
felijke ,,tournure” afgeschaft.
Het ,,Uwer Majesteits dienstwillige on
derdaan” , werd vervangen door normale 
beleefdheidsvormen. De révérence — 
de kniebuiging — werd kort en goed 
verboden. Alzo verdween verouderde 
hoofsheid om plaats te maken voor een
voud en ongekunsteldheid.
Naarmate de officiële ontvangsten en 
statiebezoeken koningin Juliana gingen 
opeisen, werd de behoefte aan tegen
wicht — het als onbekende in de massa 
opgaan — groter. Een geliefde bezig
heid van de koningin is dan ook het in
cognito reizen. Toen een hotelportier in 
Kitzbühel (Oostenrijk) bedenkelijk keek 
alvorens de gevraagde 20 Schilling te 
lenen, genoot de vorstin intens. Ze was 
niet herkend.
Ook het vrijelijk winkelen in warenhuizen 
is een van haar hobbies. Met voldoe
ning vertrekt zij met armen vol treintjes 
en ander speeltuig voor de kleinzoons. 
Deze gemoedelijke v/ijze van inkopen is 
overigens niet nieuw. In de jaren 1940- 
1945, tijdens het gedwongen verblijf in 
Canada, v.'erd de huishouding van het 
— toen nog — prinselijk gezin op aller
eenvoudigste wijze bestierd. Het was 
zelfs zó, dat de prinses met de vriendin
nen mevrouw Roëli en freule Feith geza
menlijk inkopen deed op de markt. On
dertussen speelden de kinderen in alle 
rust in de zandbak. In de winkels van 
het Rode Kruis in Ottawa kon het gebeu
ren dat een klant bij het inkopen van de 
prinses adviezen kreeg.
En dan was er de breiplicht waarmee de 
dames zich belastten. Menig soldaat of 
matroos uit die dagen droeg een trui 
door koninklijke handen gebreid.
Zo werd het prinselijk gezin opgenomen 
in de Canadese gemeenschap met alle 
warme genegenheid van een warmvoe
lend volk.
1940-1945. Er was oorlog. Er was voorts

de Atlantische Oceaan die de prinses 
scheidde van man en moeder. Ware dit 
niet het geval geweest, de Canadese ja
ren in alle rust doorgebracht met de 
drie kinderen in een simpele villa, zou
den de gelukkigste in haar leven zijn 
geweest.
Hoe de Canadese gastvrijheid op prijs 
werd gesteld kwam duidelijk tot uiting 
tijdens het door prinses Juliana aange
boden afscheidsdiner op 10 juli 1945. 
Hierbij zaten aan de gouverneur, de Earl 
of Athlone, zijn echtgenote prinses Alice 
en de minister-president Mackenzie 
King. Tijdens de speeches was een 
weemoedige ondertoon te beluisteren. 
Weemoed bij de herinnering aan zoveel 
onvermengde hartelijkheid. Een radiore
de van de prinses om haar dankbaar
heid te betuigen aan het Canadese volk, 
was het slot van het verblijf in Ottawa. 
Na Canada de grote overgang naar het 
,,normale” leven op Soestdijk. ,,Wij zoe
ken een school voor Trix en Irene” , was 
het eerste dat de prinses tijdens een 
ongedwongen gesprek met Nederlandse 
journalisten meedeelde. In tegenstelling 
tot koningin Juliana's jeugd werden de 
prinsessen zonder last van het plechtige 
protocol opgevoed.
Naarmate de jaren verstreken werd het 
stiller 0'p het paleis Soestdijk.
Beatrix trouwde met prins Claus en ves
tigde zich op het kasteel Drakesteijn. 
Margriet met haar man, Mr. Pieter van 
Vo'llenhoven, betrok het paleis Het Loo 
en Irene, na de deining die aan haar hu
welijk met prins Carel Hugo van Bour- 
bon-Parma voorafging, woont in Frank
rijk. Christina ging naar Canada voor 
haar zangstudie.
Maar de stilte op Soestdijk is nooit van 
lange duur. Op geregelde tijden klinken 
er de vrolijke kinderstemmen van maar 
liefst acht kleinzoons en een kleindoch
ter. Vanzelfsprekend worden ook de 
kleinkinderen opgevoed zonder protoco- 
laire gewichtigheden. Het is zelfs zó, 
dat de oudsten, Willem-Alexander, Friso 
en Maurits bij officiële gelegenheden als 
défilé's, de show stelen met hun caprio
len. Rekels en rakkers zijn het volgens 
Oma Juliana.
Dat er bij officiële bezoeken wel eens 
minder officiëel gelachen wordt, ligt in 
de rede. Zo werd de koningin in Veere 
eens een zilveren bokaal getoond die 
aan keizer Maximiliaan had behoord. 
,,Majesteit” , vroeg de burgemeester, 
,,zoudt u ons het genoegen willen doen 
uit deze historische bokaal te drinken?” 
De,koningin die zag dat er minstens een 
hele fles wijn in was leeggegoten, ant
woordde ad rem: ,,lk hoop toch niet dat 
u ad fundum bedoelt” .
Blij verrast was zij toen een kleine jon
gen, na haar bloemen te hebben aange
boden, tegen zijn moeder zei: ,,0 moe
der, ze zegt gewoon Bernhard tegen de 
prins en ze draagt niet eens een kroon” . 
Zo wisselden gedurende vijfentwintig 
jaar statiebezoeken, officiële ontvangst
en, belangrijke staatszaken en zéér ge
moedelijke onder onsjes elkaar in bonte 
afwisseling af.
Vijfentwintig jaar staatshoofd in een 
steeds onrustiger wordende wereld.

Hoe zich dat allemaal voltrok is vastge
legd in een documentaire film: ,,Juliana, 
Koningin der Nederlanden 1948-1973” .

Het nationale geschenk, dat Koningin Ju
liana ter gelegenheid van het regerings
jubileum zal worden aangeboden, be
staat uit een bedrag in geld, dat Hare 

Majesteit wenst te bestemmen voor 
,,Het kind in nood, ergens in de wereld” . 
Elk bedrag, groot of klein, is welkom op 
de speciaal voor dit doel geopende Ne
derlandse postgirorekening No. 25073 
ten name van het Nationaal Comité zil
veren regeringsjubileum Koningin Julia
na, te 's-Gravenhage.

DE FEESTELIJKHEDEN ROND HET ZILVEREN REGERINGSJUBILEUM
Op 4 september wordt in het RAI-congrescentrum een natio
nale viering georganiseerd en door de televisie uitgezonden. 
Eerst vindt de première plaats van de film „Juliana, Koningin 
der Nederlanden 1948-1973”. Daarna zal een gevariëerd feest
programma worden uitgevoerd, te presenteren door Mies Bouw
man. De koninklijke familie zal deze viering bijwonen temidden 
van 2500 a 3000 personen uit alle provincies.
Woensdag, 5 september, zal een nationale feestdag zijn. Op 
die dag zullen op vele plaatsen in het land feestelijkheden 
worden gehouden. De koningin heeft erin toegestemd bij de

festiviteiten in èèn plaats of streek aanwezig te zijn. Tijdens 
de kwis op de feestavond vap 4 september zal zij zelf het lot 
trekken, dat bepaalt waar zij op de nationale feestdag heen 
zal gaan.

Op 5 en 6 september a.s. wordt door de NOS-radio een 
wereldomvattend schakelprogramma uitgezonden. Het gaat om 
een 25 uur durende uitzending, waarin elk uur een ander jaar 
uit de afgelopen regeringsperiode wordt behandeld en waarbij 
Nederlanders uit landen over de hele wereld worden betrokken.
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Nederlandse Vereniging Bescherming Voetgangers 20  /aa r op de bres voor veiligheid:

Iedereen is voetganger, maar het kind vóór alles
Tegen de epidemie van kinderverkeersdo- 
den —  ernstig gewonden, vaak blijvend in
valide kinderen, worden nog géén of onvol
doende maatregelen genomen, al heeft men 
er de mond van vol. Deze epidemie als ge
volg van verkeersvervuillng is geen dreiging 
voor morgen maar van vandaag. Met waar
schuwingen als „pas op als er een bal aan
komt” is niemand gebaat. Kwam er maar 
eerst een bal aan, dat is een soort waarschu
wing! Meestal vliegt een kind zo maar tus
sen de geparkeerde auto’s door de rijbaan 
op.

Vervuiling van onze woonwijken waar onze 
kinderen niet op normale wijze kunnen spe
len —  onderling geen kontakt kunnen heb
ben want het verkeer raast door de straten. 
Om meer parkeerruimte te krijgen stelt 
men vaak méér éénrichtingsverkeer in, het
geen het racen, voorat op rechte stukken, in 
de hand werkt. En we lezen in de krant dat 
er nog véél meer eenrichtingsverkeer zal ko
men. Ongenuanceerd verkeersbeleid leidt 
tot verkeersvervuillng =  milieuvervuiling.

V E R K E E R S V E R V U IL IN G  IS O O K  
M IL IE U V E R V U IL IN G

„Verkeersvervuillng voor de voetganger —  
wat doen we er aan” . Z o  heet het nieuwste 
boekje van de Nederlandse Vereniging B e
scherm ing Voetgangers, hetwelk dezer d a 
gen het licht ziet.

W at is verkeersvervuillng?
Vervuiling van het troittoir door parke

ren op  het troittoir, door brom fietsen en 
fietsen over het troittoir;

door parkeren langs het troittoir, hoewel 
men weet dat dit in woonwijken een der 
meest voorkom ende aanleidingen tot over
rijden van kinderen is.
Er wordt zelfs in nieuwe wijken 'vaak geen 
oplossing gezocht hiertegen. Het uitzicht 
van de chauffeur op  het troittoir hoort vrij 
te zijn.

Studenten zongen tijdens een t.v.-uitzen
ding:

„D it is de wereld
D e wereld waar ik in w oon” .

Het lied zei onder andere: „Antennes op de 
daken /  D e Stilte van de nacht /  verlichte 
flatgebouwen /  Verkeerslichten waar ik d a 
gelijks voor w acht” .
En dan zongen ze verder, dat je  in deze we
reld de treden naar G ods troon kunt zien 
mits, ja  wat mits? Mits je  voor elkaar leeft, 
zongen ze.

Die wereld waar we in wonen, vervuilen we 
zélf. W e leven en doen m ee aan het verkeer 
zonder ons voor elkaar verantwoordelijk te 
voelen; één voorbeeld van m orele vervuiling. 
Het eist veel m eer van je  dan flessen inleve
ren o f  geen plastic verpakkingen te willen 
gebruiken.

B E SC H E R M IN G  V A N  V O E T G A N G E R S

De redactie van De Nederlander ontving 
van mevrouw V.I. van der Does-Enthoven 
een overvloedige hoeveelheid materiaal op 
basis waarvan dit artikel wérd sam enge
steld.

M evrouw V.I. van der Does-Enthoven is lid 
van de CH -vrouw engroep in Den H aag en 
afgevaardigde in de Stichting voor M ilieu 
beheer aldaar. Haar activiteiten strekken 
zich uit over alle terreinen die verband hou 
den met ons leefmilieu waarbij voor haar de 
nadruk ligt op de leefbaarheid van het 
w oonm ilieu en de benadering.
Zij geeft het Internationaal Bulletin van de 
FIP, Fédération Internationale des Piétons 
uit waarin de belangrijkste onderzoeken 
t.a.v. de voetganger op het gebied van stede- 
bouw, psychologie, pedagogie en verkeers
techniek een plaats vinden.
Zij legt uit wat de Vereniging Bescherm ing 
Voetgangers waarvan zij in Nederland 
voorzitter is doet:

De voetganger bescherm en door hem te 
bevrijden uit de hoek waarin hij is geduwd 
en waar de slagen vallen. Die slagen vallen 
door het verkeerd stellen van de prioriteiten 
w aardoor het milieu van vandaag; het ver
keer, de woonw ijk, de straat, het trottoir is 
vervuild. D e voetganger kom t op de laatste 
plaats. Dat is ook  milieuvervuiling.

W egbeheerders, regeerders, dus leden 
van gem eenteraden en parlem ent hebben er 
zelf aan meegewerkt. M aar iedereen werkt 
aan die verkeersvervuiling m ee. D e huidige 
Staatssecretaris drs V an Hulten stelde toen 
hij nog Kam erlid was „In  feite is in ons ver
keer sprake van wegterreur, die veel meer 
dan m ogelijke andere terreur eist, dat wij 
ons er fel tegen keren.” ,
D at doet onze vereniging al 20 jaar lang. 
W a t is h e t doel van deze  gespecia liseerde  
V oetgangersvereriiging?
Bestrijding van de verkeersvervuiling.
H oe w e rk t d it in de p ra k tijk ?
Sedert haar oprichting, thans 20 jaar gele
den, rollen de klachten bij ons in de bus o f  
kom en telefonisch binnen, aldus mevrouw 
Van der Does.

attentie... SP
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Klachten van bejaarden die hun tehuis niet 
uitdurven om  de bus te pakken om dat de 
halte aan de overkant is en het verkeer heus 
niet stopt, wanneer de wegbeheerder niet 
voor een verkeerslicht zorgde; van schoolbe
sturen en ouderraden, van gem eentebestu
ren die van de overheid geen steun krijgen 
voor een noodzakelijke maatregel, en noem t 
u maar op. Twintig jaar kom en zulke 
klachten al bij ons binnen en w orden door 
een verkeerskundige bekeken. En daarna, 
als de klacht gegrond is, en dat is hij 
meestal —  gaat er een gedegen rapport uit. 
Z o  werkt de Nederlandse Vereniging B e
scherm ing Voetgangers, stelt mevrouw Van 
der Does.
De V B V , Ver. Bescherm ing Voetgangers 
herdenkt dit jaar haar 20-jarig bestaan: het 
Com ité ter Bevordering van de Kleuterbe- 
scherming, waarin o.a. overkoepelende 
vrouwenorganisaties, de K oninklijke M ij ter 
Bevordering van de Geneeskunst, D e Cen
trale Politie Verkeers Com m issie, Het 
Groene Kruis enz. enz. zitting hebben, b e 
staat dit jaar 10 jaar. De Internationale Fe
deratie van Voetgangersverenigingen. her
denkt ook  haar 10-jarig bestaan, zij werd 
opgericht in 1963, kreeg hetzelfde jaar een 
zetel in de verkeerscom m issie van de E co 
nom ische Raad voor Europa van de V er
enigde Naties en vorig jaar werd zij op de 
lijst voor consultatie geplaatst door de E co 
nom ische en Sociale Raad van de V.N . te 
New York.

E N Q U E T E  V E IL IG H E ID  O M G E V IN G  
V A N  SCH OLEN V O O R  

BASISO N D E RW IJS
EN B U IT E N G E W O O N  L A G E R  

O N D ERW IJS

Naar aanleiding van de opzienbarende re
sultaten van de enquête, welke in 1970 was 
gehouden door het Com ité ter Bevordering 
van de Kleuterbescherm ing van de N eder
landse Vereniging Bescherm ing V oetgan
gers naar de veiligheid van kleuters op  en in 
de om geving van kleuterscholen in ons land, 
stelde de Nederlandse Vereniging Bescher
m ing Voetgangers in m ei/jun i 1972 een 
soortgelijk onderzoek in naar de veiligheid 
van de om geving van de scholen voor basis
onderwijs en B.L.O.

Het doel van de enquête was materiaal te 
verzamelen betreffende de verkeersveilig
heid van het schoolgaande kind.
M eer en m eer ontstaat de indruk, dat de 
overheid over h e t algem een onvoldoende

D oel bereikt in 1966, toen de Paleisprom e
nade in Den H aag werd opengesteld. Een 
geheel voor voetgangers gereserveerd w in
kel- en wandelcentrum  in het hart van de 
residentie. Burgemeester K olfschoten  (met 
hoed in hand) in gesprek met m evrouw Van 
der Does. Rechts wethouder Bol, h oofd re
dacteur van De Nederlander, (foto: N ico 
Naeff).

maatregelen heeft getroffen om  het leer
plichtige kind op  z ’n weg naar en van school 
te beveiligen. Hetzelfde geldt voor de om ge
ving van de school.
O ok de ouders en het onderwijzend perso
neel zijn zich veelal onvoldoende bewust 
van de gevaren, welke hun (schoolgaande) 
kinderen daardoor lopen.
Zij bezinnen zich daarom  ook te weinig op 
de maatregelen die broodn odig  zijn voor de 
beveiliging van het schoolgaande kind tegen 
het steeds drukker wordende autoverkeer.

Uiteraard ging de belangstelling van de N e
derlandse Vereniging Bescherm ing V oet
gangers in het bijzonder uit naar het te voet 
naar school gaande kind, zodat de vragen 
uit de enquête vrijwel uitsluitend op het 
voetgangersaspect zijn gericht. In enkele 
vragen zijn ook  de andere verplaatsingswij- 
zen betrokken, teneinde te kunnen nagaan 
welk aandeel het te voet gaan in de totale 
verplaatsing naar en van school inneem t.

O m dat wetenschappelijk onderzoek heeft 
uitgewezen dat kinderen tot de leeftijd van 
±  8 jaar nog niet in staat zijn zelfstandig te 
voet aan het verkeer deel te nemen, was een 
deel van de vragen in het bijzonder gericht 
op  die leeftijdsklassen.

Uit de enquête kwamen o.a. de volgende re
sultaten naar voren:

1. Gedurende de drie jaren voorafgaande 
aan het onderzoek werden van de betrok
ken 1900 scholen 172 kleuters gedood en
1.115 gewond.

2. 80% van de ondervraagde kleuterleidsters 
achtte de omgeving van hun kleuterschool 
onveilig voor de kleuters.
Dat deze mening bepaald niet als subjectief 
is te beschouwen, blijkt wel uit het feit dat:

3. 40% van de in de enquête geregistreerde
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ongevallen plaats vond op de weg naar en 
van de kleuterschool.

4 .4 7 %  van de ondervraagde leidsters achtte 
de schoolspeelplaats onvoldoende veilig. 
Dit bleek ook  wel uit het feit dat in de afge
lopen drie jaar niet m inder dan;

5. 466 kleuters bij het spelen op de speel
plaatsen van de geënqueteerde scholen min 
o f  meer ernstig werden gewond en

6. 44%  van de ondervraagde leidsters van 
mening zijn dat de speelgelegenheid in de 
wijk onvoldoende is.

Per 100.000 kinderen van 0 t /m  5 jaar wer
den in 1969 in het verkeer gedood : (deze c ij
fers betreffen alleen de in het verkeer ged o 
de voetgangers en passagiers'Van fietsen en 
brom fietsen)

In Nederland 10,3 kinderen
In Denem arken (gegevens 1968) 9,7
kinderen
In Noorwegen 9,0 kinderen
In W est-D uitsland 8,9 kinderen
In Zwitserland 8,1 kinderen
In Oostenrijk 8,0 kinderen
In G root-Brittannië 6,6 kinderen
In Zweden 4,3 kinderen

SN E L H E ID SB E PE R K IN G  IN 
W O O N S T R A T E N

Nieuw bord gevraagd:
, „W O O N S T R A T E N ” .

De V B V  richtte zich op  15 maart 1972 tot 
de M inister van Verkeer en W aterstaat met 
het verzoek de m ogelijkheid voor het instel
len van snelheidsbeperking in woonstraten 
te onderzoeken. D it naar aanleiding van een 
schrijven van het Eerste Kam erlid Ir. 
Schwartz van 15 januari van dat jaar aan 
het M inisterie inzake een beperking van de 
m axim um  snelheid in woonstraten, waar
mee de V B V  zich in beginsel kon verenigen, 
en het antwoord van de M inister. In het 
schrijven van onze vereniging werd door ons 
order meer gesteld: „D e hoofd functie van de 
woonstraat kan niet alleen door verkeerste
kens worden afgedwongen, doch  dient met 
name door stedebouwkundige vorm geving 
duidelijk tot uitdrukking te kom en; een 
vorm geving welke deze woonstraten du ide
lijk m oet laten afsteken van de overige rij
wegen, opdat het rijverkeer dat van deze 
straten gebruik m oet m aken, de m axim um  
snelheid aldaar niet alléén wettelijk d oor de 
geplaatste verkeerstekens ziet voorgeschre
ven doch  anderzijds d oor de fysieke om ge
ving ook duidelijk als logisch ervaart.
M et andere w oorden een lim itering van de 
rijsnelheid dient uit het karakter van de 
om geving te volgen en door wettelijke 
maatregelen te worden ondersteund.”
De V B V  verzocht de M inister de m ogelijk 
heden te laten onderzoeken genoem de wet
telijke maatregelen te kunnen treffen waar
bij gedacht wordt aan een speciaal ver
keersbord, waarmee woonstraten kunnen 
worden aangegeven. De betekenis van dit 
bord zou kunnen luiden (o.m.):

1. m axim um  snelheid 20 k m /u

2. voorrang voetgangers boven rijverkeer

3. alleen parkeren in daarvoor bestem de 
vakken.

N O G  EN K ELE A C T IV IT E IT E N  
V A N  D E V E R E N IG IN G

Een grootscheepse actie vond plaats voor 
het plaatsen van bankjes in abri’s (wacht
huisjes) ter wille van bejaarden en m inder 
valide voetgangers. D eze nuttige actie onder 
de vervoersm aatschappijen en alle gem een
tebesturen heeft een ongekend succes. De 
positieve reacties kent men niet alleen uit de 
correspondentie maar uit de resultaten, 
zichtbaar in de wachthuisjes. O ok  aan het 
V B V -verzoek dienstregelingen op te han
gen in de wachthuisjes wordt in ruime mate 
voldaan.

Aan de 160 Vrouwenadvies Com missies 
voor de W oningbouw  verstrekte de Vereni
ging een nieuwe m eer gedetailleerde hand
leiding bij het beschouwen van Bestem 
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mingsplannen met betrekking tot de V eilig
heidsaspecten voor Voetgangers. Er bestaat 
reeds sedert jaren nauw contact met deze 
„V A C ” ’s.
Verscheidene keren vond via de pers een 
oproep 'p laats voor meer beveiliging van de 
voetganger o.a. voor het sneeuw- en ijsvrij 
houden van het trottoir voor de woning; 
voor het dragen van retroflecterende arm 
banden.

EISEN A A N  D E O V E R H E D E N ; 
V E IL IG H E ID  V O O R  K IN D E R E N

De Vereniging Bescherm ing Voetgangers 
heeft zich gericht tot de Ministers van V er
keer en W aterstaat, Volkshuisvesting en 
Ruim telijke O rdening en van C R M  en van 
Volksgezondheid en M ilieuhygiëne met een 
aantal eisen;

1. Het op de kortst m ogelijke termijn doen 
opstellen van wettelijke, stedebouwkundige 
en verkeerstechnische normen waaraan 
woonwijken dienen te beantwoorden ten
einde daar het dom inerend karakter aan 
het autoverkeer te ontnem en en de woon- 
en erffunctie prim air te stellen.
De hiervoor te treffen maatregelen dienen 
niet afhankelijk te worden gesteld van de 
sanering en rehabilitatie van de betreffende 
woonwijken.

2. Het op  de kortst m ogelijke term ijn doen 
opstellen van richtlijnen voor de provinciale 
en gem eentelijke overheden voor het instel
len van veilige huis-schoolroutes.

3. In deze richtlijnen dient onder m eer aan
dacht te worden besteed aan de volgende 
aspecten;
a. voor zover nog niet aanwezig, de aanleg 
van veilige loopstroken langs de gehele 
huis-schoolroute;
b. daar waar deze loopstroken de rijbaan 
kruisen, de aanleg van optim aal beveiligde 
oversteekplaatsen die voor bestuurders du i
delijk zintuigelijk waarneem baar worden 
gem aakt;
c. het dwingend voorschrijven van een ade
quate opleiding door de politie, gebruik van 
oranje fluorescerende jassen en een verze
kering voor schoolverkeersbrigaden en als 
verkeersbrigaden dienstdoende personen 
die de taak en de verantwoordelijkheid van 
de politie ten aanzien van de bescherm ing 
van overstekende schoolkinderen waarne
men;
d. waar nodig het beveiligen van de uitgang 
van scholen door reconstructie o f  door 
plaatsing van dwanghekken, w aardoor de 
naar buiten strom ende kinderen niet direkt 
op de rijbaan terecht kunnen kom en.

AAN P R O V IN C IA L E -, 
G E M E E N T E B E ST U R E N  EN A N D E R E  
W E G B E H E E R D E R S

1. V ooruitlopend op en in de geest van de 
hiervoor aan genoem de Ministers voorge
stelde maatregelen moeten reeds alle m oge
lijke voorzieningen worden getroffen, waar
door de veiligheid van het schoolgaande 
kind optimaal kan worden verbeterd. 
Verzoeken ten deze door de Nederlandse 
Vereniging Bescherm ing Voetgangers zijn 
ten behoeve van vele gevallen reeds bij de 
Provinciale- en G em eentelijke Diensten 
aanwezig.

2. Daar de uitvoering van de te treffen d e fi
nitieve voorzieningen meestal veel tijd zal 
vergen, dient door noodm aatregelen tijde
lijk in de beveiliging te wórden voorzien.

3. Bij het ontwerpen en vaststellen van b e 
stem mingsplannen m oeten de plaatsen van 
de te bouwen scholen met de grootste zorg 
worden gekozen, waarbij in het bijzonder 
ook de in de verdere toekom st te verwach
ten verkeersveiligheidssituatie de belang
rijkste rol m oet spelen.

4. De veiligheid op  de onder de zorg van de 
gemeente vallende speelplaatsen m oet opti
maal worden verzekerd, waarbij onder meer 
de hoogte en de ondergrond van de op  die 
terreinen geplaatste speeltoestellen grote 
aandacht krijgen.

5. W aar dit de veiligheid van het school
gaande kind kan bevorderen dient het 
openbaar vervoer uitgebreid en verbeterd te 
worden.

6. Aan de hand van deze veiligheidsm aatre
gelen dienen rijks-, provinciale- en gem een
telijke wegenplannen te worden getoetst en 
waar nodig te worden herzien.

AAN G E M E E N T E B E ST U R E N  
SCH O O LBESTU REN

EN

M et het oog  op  de beveiliging van overste
kende schoolkinderen dienen de aanvangs- 
en eindtijden van de scholen voor basison
derwijs, buitengewoononderwijs en kleuter
onderwijs zo veel m ogelijk te worden gesyn
chroniseerd.

AAN SC H O O LB E ST U R E N , O U D E R R A 
DEN EN O U D E R C O M M IS S IE S

1. O p alle scholen dient men zich bezig  te 
houden met het oefenen in de realiteit van 
het verkeer ter voorbereiding op  de voet-

gangersproef voor de derde klas basison
derwijs volgens het program m a van de N e
derlandse Vereniging Bescherm ing V oet
gangers, om dat volgens de Zweedse ver- 
keerspsychologe prof. S. Sandels zowel als 
volgens de Stichting W etenschappelijk  O n 
derzoek Verkeersveiligheid het oefenen in 
de realiteit van het verkeer de beste ver- 
keersopvoeding is.

2. De uitvoering van de hierboven aan de 
Ministers, Provinciale- en Gem eentebestu
ren en andere wegbeheerders voorgestelde 
maatregelen kunt U stimuleren door het 
signaleren van voor de schoolkinderen ge
vaarlijke verkeerssituaties. Leidend beginsel 
moet hierbij zijn, dat hét weinig zin heeft

zich uitsluitend te beperken tot het leerpro
gram m a als niet eerst de om geving zodanig 
wordt aangepast, dat de kans op  een verder 
leven van het kind optim aal is verzekerd. 
H ieronder hoort tevens de veiligheid van de 
onder verantwoordelijkheid van de school
besturen vallende speelplaatsen.

L ID M A A T S C H A P  V A N  D E V B V

Verschillende wijzen van lidm aatschap, o.a. 
ook  die met een bepaald karakter van een 
verzekering zijn m ogelijk. Het secretariaat 
van de Vereniging is gevestigd; B uitenhof 5, 
Den Haag (070-18.32.70).

v .D .

EEN VERGETEN GROEP

AGRARISCHE SECTOR 

EN DE INFLATIE
(in C. S. Knottnerus)

V roeg er  was de zom er een p er iod e  dat 
de boeren  het druk hadden en dat overig  
N ederland m et vakantie ging. Het was 
dan kom kom m ertijd . V eel belangrijks kon 
e r  niet gebeuren. En wij in land- en 
tuinbouw hadden het veel te druk om 
ons m et problem en  bezig  te houden. Dit 
laatste is bepaald nóg zo m aar het lijkt 
er op, dat de m oeilijkheden  w aarvoor de 
ov erig e  w ereld  zich  gesteld  z iet deze 
zom er  niet zullen ophouden.

INFLATIE

In de eerste  plaats denk ik aan de in 
flatie  die overa l m aar doorgaat, a lle r le i 
goedbedoelde verklaringen ten spijt. T rou 
wens die verklaringen  houden m eestal in 
dat men van mening is  dat anderen m inder 
geld m oeten uitgeven en die anderen den
ken e r  natuurlijk net zo over. Ook zij zijn 
van mening dat de in flatie m oet w orden b e 
streden m aar het m oet bij iem and an
ders beginnen. De oplossing is  dan natuur
lijk  duidelijk. Iedereen  m oet e r  wat aan 
doen.
A lleen  m et zijn  allen  is het m ogelijk  het 
in flatiespook langzaam m aar zek er terug 
te dringen. Dit veron d erste lt een grote  s o 
lidariteit van versch illen de  bevolk in gs- , 
groepen  , niet alleen  om tot plannen te 
kom en, m aar ook om ze uit te voeren  
en dit houdt w eer in dat ook de organen- 
p o litie , opsporingsam btenaren  en re ch te r 
lijke  macht - d ie het naleven van v e r o r 
deningen m oeten con tro leren  en som s ze lfs  
afdwingen, door de grote  m assa van het 
volk m oeten worden gesteund.
Kom daar allem aal vandaag aan de dag 
m aar eens om .
Het is  een en al p o larisa tie  en dem o
cra tiserin g  wat men meent te moeten 
nastreven: het laatste dan voora l in de 
betekenis dat iedereen  over elk probleem  
hoe ingewikkeld ook zijn  zeg je  mag z e g 
gen en het lie fs t m ee m oet b es lissen . Het 
geven van vertrouw en aan ze lf u itgeko
zen le id ers  w ordt steeds sch a a rser , het 
besturen  van een gem eenschap daardoor 
steeds m oe ilijk er  en het uitvoeren  van 
m aatregelen  ter beteugeling van het eigen 
belang vrijw el onm ógelijk .
T ot overm aat van ram p kan men in de 
huidige w ereld de in flatie als land alleen 
niet buiten de deur houden, als anderen 
e r  niets tegen doen en m et name binnen 
de E uropese E conom ische G em eenschap 
is  dit al finaal u itgesloten. A lleen  als alle 
regeringen  van de negen landen dezelfde of 
gelijk  gerich te  m aatregelen  zouden nemen 
valt e r  iets te verwachten. M aar ook h ier 
is  het zo , dat ied ere  m in ister van finan
ciën  het altijd  beter weet dan zijn  c o l 
lega en dus m oet het tot m instens 1980 
duren voor  wij volgens deskundigen over 
een m onetaire unie kunnen beschikken, die 
althans de w aarde van het geld binnen de 
E uropese gem eenschap gelijk  zal kunnen 
houden.
Nu proberen  landen die hun in flatie iets 
b eter aanpakken dan andere het resultaat 
hiervan door w ijziging in de waarde van de 
valuta zek er te stellen , althans dat is  de 
o ffic ië le  redenering. In feite speelt natuur

lijk  de specu latie h ier ook een heel b e 
langrijke rol.

AGRARISCHE SECTOR

V oor onze bedrijfstak  waar de overheid  
al sinds onheuglijke tijden een belang
rijk e  invloed op de p r ijsste llin g  heeft 
gehad is  het van uiterm ate groot belang 
wat h ier nu verd er  gaat gebeuren. De r e 
gelm atige w aardeverm indering van het 
geld heeft nam elijk  al geleid  tot veel 
indexaties.
In de eerste  plaats natuurlijk in de lonen, 
m aar daarnaast w orden steeds m eer za 
ken gekoppeld aan een zek ere  prijs ind ex. 
Iedereen  p robeert dat en bij een v o o rt
schrijdende in flatie - en het ziet er naar 
uit dat wij daarop in de kom ende tijd 
m oeten rekenen - zullen diegenen die geen 
kans zien hun p rijzen  te indexeren  in 
een m oeilijk e  p ositie  komen en dus naar 
ander werk m oeten uitzien. Inflatie kan 
dus een hele s tru ctu rele  om w enteling in de 
m aatschappij bevorderen .
De neiging wordt versterkt om de p r o 
ductie in de vorm  van een N.V. en B.V. 
te doen plaatsvinden, m et de d irecteu r 
op de loon lijst in plaats van als p ersoon 
lijk  ondernem er. De zelfstandige zal de 
druk van de inflatie het ergst voelen . Mocht 
hij nog kans zien om toch al werkende het 
hoofd boven w ater te houden dan blijkt, dat 
zodra hij m et pensioen  wil o f ziek wordt, 
zijn  positie  b ijzon d er slech t is  geworden. 
Het is  natuurlijk nodig te protesteren  
tegen deze gang van zaken en al datgene 
te doen wat m ogelijk  is om  deze ontwikke
ling te keren . M aar het is  ge loo f ik goed 
om  zich  te rea liseren  dat de protesten  
en ze lfs  v oorste llen  tot verbetering  wel 
weerklank vinden, m aar dat z ij hoogst 
onvoldoende resultaat hebben.
Er is  altijd wel w eer iets dat een hogere 
p r iorite it heeft en waaraan de betreffende 
instanties dan toevallig  niets kunnen doen. 
Z o is  noch de belastin gvrije  p en sioen re- 
serverin g  nog de arbeidson gesch ik theids
voorzieningen  voor  zelfstandigen g e 
rea liseerd .

VERGETEN GROEP

Het lijkt daarom  de hoogste tijd  dat wij 
ons op deze rea lite it instellen , dat er 
blijkbaar v oor zelfstandigen in de m aat
schappij een steeds gerin gere  plaats wordt 
ingeruim d. Men is  langzaamaan zo  g e 
wend aan een m aatschappij die bestaat uit 
w erkgevers en w erknem ers waarbij ook 
de w erkgevers als persoon  w erknem er zijn  
dat men h ier gerust van een vergeten  
groep  kan spreken.
Ik ge loo f dat wij w el degelijk  zu llen  m oeten 
overw egen  o f ook de landbouwproduktie op 
een zodanige w ijze  kan w orden gereg e ld  dat 
een d irecteu r van een landbouwonder
neming ook a lle  voordelen  van een w erk 
nem er kan genieten. Daar zijn  natuurlijk 
ook nadelen aan, dat weet ik, m aar dat 
wij z o ’n balans opm aken van v oor  -  en 
nadelen lijkt mij wel van rea lite itszin  te 
getuigen.

Ir. C. S. Knottnerus.
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ROSCAM ABBING BELICHT ETHIEK 
VAN INKOMENSVERDELING
Zedelijk gezien is er in de samenleving nog heel veel dat niet 
deugt. Met name de verschillen in inkomens zijn onrechtvaardig 
groot. Dat is al zo bij de lonen, maar door winst —  of althans de 
verdeling daarvan —  door rente, vermogensaanwas, erfenissen 
e.d. wordt die onrechtvaardigheid vaak nog vele malen vergroot. 
Arbeid wordt nog teveel als koopwaar beschouwd en betaald.

Menigeen ziet zijn werk niet als een dienst aan de gemeenschap, 
maar als een middel om voor zichzelf zoveel mogelijk binnen 
te halen, ook als dat ten koste van een ander gaat. Wie daarop

Dit zijn — zeer kort samengevat, vrij weergegeven en daardoor 
wat zwaar aangezet — een aantal verschijnselen in onze 
samenleving die prof. dr. P. J. Roscam Abbing ethisch ver
werpelijk vindt. Deze en andere kritiek op onze maatschappe
lijke orde en het gedrag van mensen binnen die orde maakt 
een belangrijk deel uit van zijn boek „Ethiek van de Inkomens
verdeling” . Daarin komt hij niet alleen tot de conclusie dat er 
heel veel mis is, ethisch gezien, maar ook dat de bestaande 
structuur van die maatschappij de mensen gewoon uitlokt tot 
zelfzuchtig en asociaal gedrag.

Roscam Abbing meent dat de zedeleer het eerste en laatste 
woord dient te hebben als het gaat om de opbouw van de 
maatschappij. Niet absoluut, want wanneer de ethiek in strijd 
komt met andere waarden moeten die ertegen worden afge
wogen. En ook moet terdege rekening worden gehouden met 
andere doeleinden van de samenleving en met de nuchtere 
werkelijkheid. „Ais je de koek eerlijk wilt verdelen, maar hem 
eerst kleiner maakt, help je de mensen ook niet", zegt Roscam 
Abbing in dit verband. Maar wie een rechtvaardige samenleving 
wenst moet bereid zijn om alle doen en laten aan ethische 
normen te toetsen en de consequenties daarvan te aanvaarden. 
De Groningse hoogleraar doet dat in zijn boek. En hij komt 
tot de conclusie dat we er met alleen indammen en corrigeren 
van onrecht niet uitkomen. „Pas als de structuren zo

uit is probeert een hoge sport op de iadder te bereiken en kijkt 
vaak neer of trapt naar wie onder hem staan. De opzet van het 
bedrijfsleven leidt ertoe dat tevelen voor hun gehele inkomen 
afhankelijk zijn van economisch resultaat en soms in hevige con
currentiestrijd ten onder gaan. Velen proberen zich te verrijken 
ten koste van een ander door lonen omlaag en prijzen omhoog 
te drukken. Op geld- en goederenmarkt slaan profiteurs en spe
culanten hun slag. Machtsmisbruik is nog aan de orde van de dag. 
Teveel do^t nog denken aan de strijd in de jungle, waar iedereen 
vecht met iedereen voor zijn eigen belang.

worden dat het resultaat van ieders 
inspanning aan de gemeenschap ten 
goede komt en beloning door de 
gemeenschap naar ieders inspanning 
wordt gegeven, kan men als zedelijk 
ingesteld mens onbezwaard met 
liefde werken en van zijn loon, leven”. 
Volgens hem kan dat alleen wanneer 
zowel de grond als de produktie- 
middelen zoveel mogelijk in handen 
van de overheid worden gebracht, 
maar dan met behoud van het prijs
mechanisme van de vrije markt. Ook 
de beoefenaars van zelfstandige be
roepen zouden desnoods in een of 
andere vorm van publieke dienst kun
nen zijn. Alleen dan kan een min 
of meer objectieve instantie — de 
overheid —, voldoende invloed uit
oefenen dm het gezamenlijke inko
men eerlijker te verdelen dan nu in 
de doorlopende strijd tussen per
sonen en belangengroepen gebeurt. 
Verschillen in inkomen zouden er ei
genlijk helemaal niet moeten zijn.

In een idéaal geordende samenleving 
van ideale mensen zou iedereen het 
zelfde moeten verdienen. Vooropge
steld althans dat Iedereen ongeveer 
dezelfde behoeften heeft, dat ieders 
werk aan degene die het doet de
zelfde inspanning kost en het werk 
voor de een niet aanzienlijk zwaarder 
of onaangenamer dan voor de ander 
is.
In de praktijk is dat niet te verwe
zenlijken. Er zijn nu eenmaal ver
schillen tussen mensen en evenzeer 
tussen verschillende soorten werk. 
Er moeten dus uitzonderingen wor
den gemaakt. Als de een zich har
der inspant dan de ander mag zijn 
inkomen volgens Roscam Abbing 
best iets groter zijn.
Dat mag ook als het werk van de 
een duidelijk zwaarder of onaange
namer dan dat van de ander is. En 
verschil in inkomen kan ook verant
woord zijn op grond van — overigens 
heel moeilijk vast te stellen — aan

vaardbare verschillen in behoefte. 
Alle andere motieven voor verschil
len in beloning — en die zijn er op 
het ogenblik nog heel veel — kunnen 
ethisch gezien niet door de beugel. 
Om een paar voorbeelden te noe
men:
— aangeboren gaven niet, want die 

heb je cadeau gekregen;
— een hogere rang niet, want het 

kan best zijn dat de timmerman, 
metselaar of kantoorbediende zich 
even hard inspant als zijn baas;

— en' schaarste aan bepaalde be
roepsbeoefenaren niet, want ar
beid mag geen koopwaar zijn 
waarvan de waarde door een 
markt wordt bepaald.

In dit verband wijst Roscam Abbing 
op ieders plicht om zijn gaven te ont
plooien in dienst van de gemeen
schap. Een loonprikkel kan wel no
dig zijn, maar ook het werk zelf kan 
veel voldoening geven. Wat iemand 
goed kan, doet hij meestal ook

graag. En ook dat plezier is een 
vorm van beloning.
Aan dit soort problemen wijdt de 
schrijver uitvoerige en boeiende be
schouwingen. Dit uittreksel moet veel 
te kort zijn om daaraan recht te doen 
en zijn bedoelingen enigszins volle
dig weer te geven.
Maar om een indruk te geven van de 
vele zaken die in dit boek 'aan de 
orde komen zij nog vermeld dat Ros
cam Abbing kinderbijslag gewenst 
acht, een eigen inkomen voor huis
vrouwen en studieloon voor studen
ten bepleit en niet alleen grote macht 
van individuele werkgevers, maar 
ook van vakbonden in principe uit 
den boze noemt.

Ook daarin is hij consequent. 
Roscam Abbing verwerpt het 
recht van de sterkste. Beslis
singen over rechtvaardige in
komensverdeling dienen in laat-

Enkele
citaten
— Inkomen en bezit zijn onrecht
vaardig verdeeld. Die onrecht
vaardigheid wordt nog vergroot 
door de rente die voortkomt uit 
bezit. Wie reeds teveel heeft 
krijgt nog meer. Wie rijk is, wordt 
slapend nog rijker, of kan op nog 
luxueuzere wijze leven. Dat is bit
ter onrecht.
— Slimheid dient niet speciaal 
beloond te worden. Als iemand 
zeer efficiënt werkt, zal hij veel 
verdienen. Voorzover die doelma
tigheid bereikt is via veel trans
piratie, is dat billijk. Voorzover 
de achtergrond is een a a n 
g e b o r e n  hoog I.Q., een na
tuurlijke schranderheid, is de 
meerdere verdienste niet billijk.
— Talloze aandeelhouders weten 
nauwelijks of niet waar de fabriek 
ligt die zij gedeeltelijk bezitten, 
laat staan dat zij datgene wat zij 
meebezitten ook werkelijk meebe
heren. Zij houden de koers van 
hun aandeel op de beurs in het 
oog, niet het belang van de fa
briek. Als het de fabriek slecht 
gaat, en waarschijnlijk nog slech
ter zal gaan, verkopen zij snel  ̂
hun aandeel. Dat is dus wel een 
bar onzedelijke vorm van 'bezit
ten'.
— Natuurlijk kan macht ook ten 
goede worden aangewend, maar 
de praktijk toont dat het niet mis
bruiken van ondernemersmacht 
uitzondering is. Het is reeds on
zedelijk vele werknemers node
loos afhankelijk te maken van de 
toevallig al of niet zedelijke ge
zindheid van de werkgever.
—  Concurrerend is men gedwon
gen te vechten, voor eigen belang 
të strijden ten nadele van het 
belang van anderen. ( . . . )  In een 
oorlog heet bijna alles geoor
loofd; bij het concurreren zijn al
thans unfaire methoden niet ge
heel ongebruikelijk.
— Het spreekt vanzelf dat wij 
voor speculatieve geldbeleggin
gen ethisch geen goed woord 
over hebben.

ste instantie door de overheid 
te worden genomen — en niet 
te vallen in een machtsstrijd 
tussen twee partijen, waarvan 
de uitslag afhangt van de vraag 
wie op dat moment de sterkste

(Uit: De Gids)

DEVENTER MOET GEHOLPEN 
WORDEN
Na de verw erp ing op 17 ap ril 1973 door 
de E erste  K am er van het w .o. inzake 
opheffing van de gem eente D iepenveen is 
D eventer in g rote  ru im tenood geraakt. 
B ezat de E erste  K am er het rech t van 
am endem ent, dan zou d a a r zek er een mouw 
aan gepast zijn  d oor  C olm schate bij D e 
venter te voegen. H iertoe was destijds 
in de T w eede K am er reed s  een am ende
ment ingediend d oor  F iév ez  en Tolm an. 
In de Tw eede K am er w erd ech ter het w .o. 
in zijn  geheel aanvaard, zodat het am ende
ment kwam te vervallen . Niem and zou toen 
verm oed  hebben, dat dit am endem ent nog 
eens een eigen leven  zou gaan leiden. 
Wat is nam elijk  het geva l? Om D eventer 
uit de pu ree te w erken zou e r  een nieuw 
w etsontw erp d oor  de M in ister van B in 
nenlandse Zaken kunnen w orden in ge
diend, w aarbij dan een deel van D iepen
veen zou w orden afgenom en. M aar dan zou 
de h elsp roced u re  van gren sw ijzig ing  o p 
nieuw gevolgd dienen te w orden t.w . goed 
keuring d oor  de Raad van State en de sp e l
re g e ls  volgens de gem eentew et. Dit zou 
v ee l te lang duren en de woningbouw v oor  
D eventer dus sterk  beperken.
Na ov e r le g  m et de m in ister , de vaste 
co m m iss ie  van Binnenlandse Zaken, de 
co m m issa r is  van de Koningin en de b e trok 
ken gem eentebesturen  is  e r  een andere 
op lossin g  m ogelijk  gew orden, n l.d e  in die
ning van een in itiatief w etsontw erp, dat 
ge lijk  is  aan het am endem ent F iv e z -T o l-  
man.
T och  zitten ook h ie r  nog w el haken en ogen 
aan.

door H. Wisselink
In dé e ers te  plaats w ordt dan in fe ite  in 
verkapte vorm  het rech t van am endem ent 
aan de E erste  K am er gegeven. Dit is  nu 
min o f  m e e r  ook gebeurd bij de C om pta
b ilite itsw et en dat is  s lech t gevallen . 
B ovendien kon e r  in de T w eede K am er wel 
eens een staa tsrech te lijk  debat gevoerd  
w orden o f  e r  w el voldoende gehandeld is 
naar de g eest van de gem eentewet. E r zijn  
inderdaad faktoren aanw ezig, die zich  
niet verdragen  m et het staatsbestel. De 
w il is  e ch ter  aanwezig om  D eventer te 
helpen en daartoe heeft de vo lled ige  o v e r 
eenstem m ing tussen  beide gem eenten en de 
m otie van de p rov in cia le  staten van O ver
i js s e l  v ee l b ijdragen.

Ik verw acht, dat het oude am endem ent nog 
in de h erfst ingediend za l w orden als een 
in itia tie f-w etson tw erp  d oor  een vertegen 
w oord ig er  van de beide grootste  partijen  
in de T w eede K am er, zodat het beter 
haalbaar zou zijn .
T u ssen tijd se  raadsverk izingen  kunnen 
w ellich t ook voorkom en  worden, doordat 
het gebied  C olm schate m aar een klein 
deel vorm t v a n ‘ D iepenveen m et ca. 1100 
inw oners en omdat volgend v oor ja a r  e r  
toch  p er iod iek e  raadsverk iezingen  gehou
den w orden. 'Wij hopen van harte, dat het 
een en ander naar wens za l verlopen, 
opdat D eventer eindelijk  eens uit dé im 
p a sse  za l reken. Bovendien is  dit van groot 
belang v o o r  de hele reg io , waar men in 
gew este lijk  verband graag een goede sa 
m enw erking m et D eventer w il behouden.

H. W isselink

Zo denk ik
er over

De redactie van „de Nederlander” , behoudt 
zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten.

H et regeringsjubileum  van de koningin 

en onze strijdkrachten

„H et kabinet heeft geen behoefte aan wa- 
penvertoon bij de viering van het regerings
jubileum  van K oningin Juliana” , heeft vol
gens de dagbladen, prem ier Den Uyl na a f
loop  van het kabinetsberaad vrijdagavond 
20 juli gezegd, en hij heeft er aan toege
voegd, dat er een stijlvolle presentatie van 
de strijdkrachten zou plaatshebben. Dit 
laatste zal niem and serieus nemen. Als het 
waar is, dat deze presentatie door 500 van 
de 140.000 m an geleverd m oet worden, kan 
er alleen al wegens de ongehoorde quantita- 
tieve beperktheid van „stijlvol”  geen sprake

meer zijn. Het kabinet, dat alleen m aar met 
eigen „behoefte” schijnt te willen rekenen 
en met nam e de minister van defensie, ge 
ven blijk  van een ernstige onderschatting 
van de betekenis van de strijdkrachten en 
van de plaats, die de K oninklijke L and
macht, de K oninklijke M arine en de 
K onklijke Luchtm acht in de gevoelens van 
het grootste deel van het Nederlandse volk 
innemen, en m aken dus een grove fout. D e 
vlootdagen in D en H elder werden door
80.000 bezoekers m eegem aakt en het 60-ja 
rig bestaan van de K oninklijke Luchtm acht
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is met niet m inder belangstelling, ook  van 
het Koninklijk Huis zelf, gevierd. De strijd
macht is niet m aar een ding o f  een m achine. 
Het gaat niet alleen en niet zozeer om  „wa- 
penvertoon” , als wel om  het geheel en dit 
wordt gevorm d door mensen in de eerste 
plaats, met hun taakopvatting, ^hun toe
wijding aan die taak, hun discipline en hun 
dikwijls zeer grote bekwaam heid. Er is geen 
reden om  daarm ee niet royaal voor den dag 
te willen kom en en zeker geen reden om  te 
onderstellen, dat het K oninklijk  Huis er 
niet ook  zo  over denkt.

De opvatting, dat een land zijn strijd
krachten slechts heeft als een noodzakelijk  
kwaad en dan ook  m aar liever doen  m oet 
a lsof het ze eigenlijk niet heeft, althans niet 
zou willen hebben, is onaannem elijk en in 
het verband van de N A T O , waartoe N eder
land behoort, natuurlijk ten enenm ale 
onverdedigbaar In elk geval m oet de n ood 
zakelijkheid van dat „kw aad”  door ieder die 
nadenkt, erkend worden. V andaar onze al
gem ene dienstplicht. Dit zo  zijnde, hebben 
al degenen, die hem naar behoren vervullen, 
recht op  het respect van de gehele sam enle
ving. D aarbij kom en degenen, die de m ili
taire dienst uit overtuiging en liefhebberij 
als hun loopbaan gekozen hebben. D it grote 
geheel te zamen verdient de waardering van 
allen, die begrijpen, dat een land en een 
volk uit tal van elementen opgebouw d w or
den waaraan, gegeven een politieke wereld
situatie waarin zij horen, niets te verande
ren is, ook  al zouden bepaalde partijen dat 
willen als het kon (maar het kan niet). De 
verhouding tussen landm acht, vloot en 
luchtm acht en het Nederlandse volk is altijd 
goed geweest, die met het K oninklijk  Huis 
warm. M en denke aan de oorlogsjaren, de 
bevrijd ing en aan K oningin W ilhelm ina en 
de M ilitaire W illem sorde.
Een kabinet, dat bij het a.s. regeringsjubi
leum van K oningin Juliana de K oninklijke 
Landm acht, de K oninklijke M arine en de 
K oninklijke Luchtm acht slechts een zo 
klein m ogelijke plaats wil geven en aan de 
organisaties van de oudstrijders in het 
geheel geen, vervreemdt zich opzettelijk van 
ons volk. In de Volksvertegenwoordiging 
m oet dit duidelijk tot uiting worden ge
bracht. De negatief-dictatoriale houding 
van het kabinet wekt de verontwaardiging 
van de zeer velen, die hun sympathie voor 
de strijdkrachten, om dat ze er zijn, en er 
zijn zoèls ze zijn —  altijd behulpzaam  in 
buitengewone gevallen van nood - niet 
onder stoelen en banken wensen te steken. 
Er worden vragen in de Staten-Generaal 
gesteld aan de regering, o.m . door het CH U - 
lid De Vries in de Ie Kamer. Het is te 
wensen, dat het kabinet en de minister van 
defensie zeer scherp te horen krijgen, dat 
hier uit een oogpunt van regeringsbeleid 
een misstap begaan wordt, die toenem ende 
weerstand zal provoceren.

Leiden, J.N. Bakhuizen van den Brink.

Een teken aan  
de w an d !
In de N ederlander van 29-6-1973 dat bijna 
geheel gevuld is met de oprichting van het 
Chr. D em ocratisch A ppel, wordt met een 
vette kop verm eld: „Sam enwerking een 
feit” .
De ontwikkeling die heeft plaats gevon d en . 
dwingt toch tot het m aken van een paar 
kanttekeningen.
W ant samenwerking m oet tot uitdrukking 
kom en in een eensgezind optreden en in dat 
vlak zijn er dingen gebeurd waar m en nu 
niet direct over in de handen kan klappen 
en die m en ook  niet m oet m oet 
begatelliseren m et de aantekening over 
genuanceerde benadering die heeft plaats 
gevonden.
O p de vergaderingen van 23-6-1973 is door 
de sam enwerkende besturen aan het slot 
van de resolutie een beroep gedaan op de 
fracties om  van nu tot in het najaar het b e 
leid te integreren en de eensgezindheid te 
weerspiegelen zodat van deze kant tegen 
een verdere fusie geen problem en kunnen 
ontstaan.
Ter vergadering in A peldoorn  heb ik er op 
gewezen dat deze oproep  bij mij overkom t 
als een soort nieuwjaarswens en dat de tijd 
om  werkelijk iets te laten zien te kort is.
Ik heb opgem erkt: „2 m aanden vakantie en 
1 begrotingsdebat is yoor de weerspiegeling 
van de broodnodige eensgezindheid te wei- 
nig” .
Deze oproep past in het klim aat van wat wij 
in het Oosten noem en ,,De Haagse Lucht- 
kastelenbouw” .
V oor het werkelijk van de grond brengen 
van de samenwerking is het ontoereikend, 
daar is heel wat meer voor nodig.
De tragiek van de dingen en de ironie van 
de geschiedenis brengt in het vervolg mee 
dat, terwijl de inkt waarmee de Nederlander 
van 29-6-1973 gedrukt is nog nauwelijks 
droog is, de samenwerking reeds zwaar op 
de tocht staat.
Bij de eerste ontm oeting met het kabinet- 
Den Uyl waarin een forse verhoging van de 
benzineprijs aan de orde is, gaat de ene ge- 
doger rechts en de andere links en de niet- 
gedogers gaan vrij uit o f  hoe men het verder 
noemen wil.
Het is een vrij trieste zaak dat bij de eerste 
de beste confrontatie de fracties, a lsof zij 
niets gehoord hebben, uiteen vallen.
Om  geloofw aardig te blijven en het ver
trouwen niet te verliezen zullen de geachte 
afgevaardigden in de toekom st, en dat is 
iets meer dan najaar 1973, iets anders m oe
ten laten zien.
Aan m ooie oproepen die vlot de mist 
ingaan, heeft ons volk niets. Ons volk wenst 
niet op  deze m anier bij de neus genom en te 
worden.
Daar zijn intussen ernstiger dingen aan de 
orde dan benzineprijzen en het is zeer te

hopen dat de confessionele fracties dan van 
wanten weten.
Ernstiger dingen, ik denk dan met nam e 
aan de afbraak van onze defensie die in ver
band m et de keerpunten en draaipunten en 
kruispunten van ’72 in snel tem po wordt 
voortgezet.
Het vertrek van de generaals Van Rijn en 
Berghuis is in dit raam bijzonder leerzaam. 
Indertijd heb ik er in deze kolom m en op ge
wezen dat wij ten aanzien van de beharti
ging van de defensiebelangen heel hard n o 
dig hebben een figuur van de allure en de 
statuur van wijlen M r.Th. Heem skerk die in 
1908 de afbraak van de defensie stopte en 
het kabinet-D e M eester naar huis zond. 
Het is zeer te hopen dat de confessionele 
fracties straks front weten te maken.
W at de fracties in hun geheel en de geachte 
afgevaardigden individueel nodig hebben is 
versterking van hun ruggegraat en een in 
jectie m et een hoeveelheid geuzenbloed. 
Dan kom t het m et de eensgezindheid 
vanzelf voor elkaar.
Van de deelnam e aan de viering van het 
jubileum  van H .M . de K oningin wordt D e 
fensie vrijwel uitgesloten, wat er op  dit punt 
kom t in een deputatie van 500 man is een 
schertsvertoning.
Het voorm alig verzet en de oud-strijders 
zijn ook  op  een zijspoor gereden d oor het 
vooruitstreven van het kabinet-D en  Uyl. 
M en laat weten dat de mentaliteit van ons 
volk dit vordert.
Achter dit hele gedoe zit het brutale drijven 
van linkse en zogenaam d pacifistische fak 
keldragers en andere grappenm akers maar 
voor een weergave van de „M entaliteit van 
ons volk ” zijn ze niet representatief.
Om  aan het pernicieuze drijven van uiterst 
links paal en perk te stellen hebben onze 
vaders en grootvaders in 1918 de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm  opgericht.
Dat heeft toen goed gewerkt.
De voorganger van de heer Den Uyl moest 
toen met schaam rode kaken laten weten dat 
hij zich in de m achtsverhoudingen had ver-

Het „G ed ogen ”  van het begin van dit jaar is 
een tragische vergissing geweest en het 
wordt h oog  tijd dat er een streep onder 
wordt gezet.
W ant het kabinet-D en  Uyl w ordt almeer 
een lachw ekkende verfoning, vanwege het 
vooruitstreven zien wij dingen die voorheen 
niet vertoond werden.
W ij zien m evrouw V orrink de massa o p 
wekken om  over dingen die niet tot haar 
com petentie behoren, briefkaarten te 
zenden aan haar collega Boersm a.
W ij zien de heer Gruyters, die het natellen 
van vingers gestaakt heeft, zich  ijverig inla
ten m et belastingzaken die hem niet 
aangaan.
Daar zit s to f te over voor een hekeldicht 
maar het trieste van de zaak is dat ons volk 
het gelag betaalt.

H.J. Kruisselbrink, Zwolle.

Uitnodiging
De Internationale Federatie van 
Voergangers (F.P.I.) nodigt u hierbij 
uit in te schrijven voor het

3e CONGRES

dat zal plaats vinden in het 
Europahotel, Scheveningen- Den 
Haag op  13 en 14 septem ber a.s., 
onder voorzitterschap van de presi
dent, de heer Roger Lapeyre.

Het congres w ordt gehouden ter ge
legenheid van het 10-jarig bestaan 
van de Internationale Federatie van 
Voetgangers. De stad ’s-Gravenhage 
werd gekozen ter gelegenheid van het 
20-jarig bestaan van de Nederlandse 
Vereniging Bescherm ing V oet
gangers.

V oordrachten  worden gehouden 
door:
Professor Stina Sandels, Instituut 
voor K inderpsychologie aan de 
Universiteit van Stockholm  „O nge
valle?! o p  de weg ?net k inderen . - H o e  
worde?? z i j  veroorzaakt?"

E.C. Claxton, O .B.E., B.Sc. (Eng.) 
Lond., A .C .G .I., F.I.C.E., Chartered 
Engeneer „Prioriteite?? b ij de 
pla????i??g i?? b esta a n d e  stede??".

Dr. J.D.J. Havard, M .A ., M .D ., L.L.B.,
van de W ereldgezondheidsraad 
,.K i?iderverkeersongevallen als ee?i 
O pe?tbaar G ezo?idheidsprobleem  ”.

Dr. ir. H.P. Siem onson, Verenigde 
G lasfabrieken te Herzogenrath 
„Botsi?ige?i va?i voetgangers m e t de 
voorn? it".

G .M . M ackay, lid van de ongevallen
researchgroep van de Universiteit te 
Birm ingham  .A u to v o rm g e v in g  e?i de 
voetganger"

Het congres zal de nieuwe vorm en  
van woonstraten te D elft bestuderen 
en wordt ontvangen door de Burge
meester van D elft en door de Burge
meester van Den Haag.
De 15e septem ber volgt des morgens 
een ontvangst en rondleiding door 
H oog Catharijne te Utrecht. 
Inleggeld f  90.—
Studenten f  10.—
D am esprogram m a f  25.—  
Congresdiner f  20.—
Inlichtingen: Secretariaat Buitenhof 
5, Den Haag. Tel. 070 - 18 32 70.

Bouwbedrijf
voor Nieuwbouw en Onderhoudswerken

FIRMA R. VAN ROOYEN
Beatrixiaan 21 - 23 
Telefoon 08370 - 2209 - 5310 
Wageningen
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Fa. C. Spijker 
& Z n .
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Dames grijpt de winst!!
De grootste en goedkoop
ste bontzaak v. Nederland 
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korting! Duizenden korte 
en lange

BONTMANTELS
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De
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C., tel. 010-117.117.
Groot parkeerterrein voor 
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uur geopend.
Hooghuisstraat 3 (straat 
schuin t.o. Hema), Eindho
ven, tel. 040-61100. 
Vrijdagavond tot 9 uur 
geopend.
Voorstreek 71, Leeuwar
den, tel. 05100-20713. (In 
Leeuwarden is géén koop
avond).
Bij koop algehele reiskos- 
ten-vergoeding (ook benzi
ne auto).

Houthandel S. 0 . de Vries B.V.
Ijlst - Telefoon 05155-544

Voor a l uw bouwhout/hardhout 
en p laatm ateria len

Stelt u prijs op 
VAKWERK

KWALITEITS-
ARTIKELEN

dan

VAN
ZEBEN’S

Woninginrichting N.V.

Laarstraat 12-20 
Zutphen
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A peldoorn , tel. 12908 
Th. a K em pis- 
straat 59-61 
Z w olle , tel. 16157

K A M E R B R E E D
TAPIJT
4000 m 2 in voorraad
K A R P E T T E N
B E D D E N
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B A N K ST E LL E N
SLA A PK A M E R 
A M E U B LE M E N TE N
enz.
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BUDDINGH NATUURSTEEN B.V.
Kanaalweg 10-11 — Telefoon 08385-19119
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BOUWBEDRIJF 
P. HULSBOS Jzn. B.V.

NIEUW VENNEP - Telefoon 02526-2277 

ABBENES - Telefoon 02524-226

KERKEN- EN SCHOLEN BOUWERS 
BURGERLIJKE EN UTILITEITSBOUW

TURFSTROOISEL
los , in onverpakte ba len  o f  in p lastic zak
ken  van 80 en  150 1. G eperst in Lupoleen  
ba len  (p ress  p a cs  van 0.17 m 3 en  0.085 m 3).

DOORGEVROREN ZWARTVEEN
(tu in tu rf on th effin gsn o . 586), los  in  bulk  
o f  in  p lastic zakken van  80 1.

POTGROND
sam engesteld  vo lgen s rich tlijn en  en  on der 
regelm atige co n tro le  van  de p roefsta tion s  
te A alsm eer en  N aaldw ijk . L os  in  bu lk  o f  
in  p lastic standaardzakken.

N .V. O U D -SC H O O N E B E E K E R  
T U R F S T R O O IS E L F A B R IE K  E N  V E E N D E R IJ

A  VELDKAMP - Erica
Tel. (05914) 331 -332  k a n toor  en (05243) 
201 fabriek  te S ch oon eb eek
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Gemeenschappelijk milieubeleid 

Europese gemeenschap
Voor de eerste maal in de geschiedenis 
van de Gemeenschap heeft dezer dagen 
te Brussel een Ministerraad plaatsgehad 
die geheel en uitsluitend aan de milieu
problematiek was gewijd. Tijdens deze 
zitting werd het door de Europese com
missie opgestelde actieprogramma - pro
gramma waarvoor de topconferentie van 
oktober vorig jaar opdracht had gegeven
door de Raad aangenomen. Er bestaat dus 
nu een gemeenschappelijk milieubeleid 
en in de volgende twee jaar zullen er op 
het vlak van de Gemeenschap een aantal 
acties worden ondernomen.
In het slotcommuniqué van de Raad wor
den de doelstellingen van een milieubeleid 
in de Gemeenschap als volgt geformu
leerd:
,,Een milieubeleid in de Gemeenschap 
heeft tot doel de kwaliteit en het kader 
van het leven, het leefmilieu en levens
omstandigheden van de volkeren van die 
Gemeenschap te verbeteren. Dit beleid 
moet ertoe bijdragen om de expansie in 
dienst te stellen van de mens, door hem een 
leefmilieu te geven waarin hem de beste 
levensomstandigheden worden gewaar
borgd, en om deze expansie te verzoenen 
met de steeds dringender noodzaak om 
het natuurlijk leefmilieu te bewaren” .

Het m ilieubeleid  m oet m et name gerich t 
zijn  op:
- het voorkom en, het beperken en het z o 

veel m ogelijk  uitschakelen van verv u i
ling en hinder;

- handhaving van een bevredigend e c o 
log isch  evenwicht en bescherm in g van 
de b io s fe e r ;

-  een verantw oord gebruik van de hulp
bronnen en het natuurlijk m ilieu, en het 
voorkom en van ied er  gebruik daarvan 
w aardoor gevoelige  schade wordt toeg e 
bracht aan het e co log isch e  evenwicht;

- het afstem m en van de ontwikkeling op 
de kwaliteit m et name d oor  verbetering  
van de w erk - en levensom standigheden;

- het vragen van m eer aandacht voor  de 
m ilieu -aspecten  bij het uitbouwen van 
structuren  en bij de ru im telijke o rd e 
ning;

-  het zoeken naar gem eenschappelijke 
op lossingen  v oor  de m ilieuproblem en , 
in sam enwerking met de staten buiten de 
G em eenschap, m et name in het kader 
van de internationale organ isaties.

BEGINSELEN

De m in isterraad  van de EEG gaat ervan 
uit dat:
-  het beste  m ilieubeleid  er in bestaat 
om  vanaf het begin het ontstaan van v e r 
vuiling o f hinder te verm ijden , wat beter 
is  dan la ter de gevolgen  ervan te b e s t r i j - -  
den. Te dien einde dient de technische 
vooruitgang a fgestem d te zijn  op de zorg  
v oor bescherm ing van het m ilieu  en de 
verbetering  van de kwaliteit van het le 
ven tegen de laagste kosten v oor  de G e
m eenschap. Dit m ilieubeleid  m oet en kan 
samengaan met de econ om isch e  en socia le  
ontwikkeling. Dit geldt eveneens v oor  de 
technische vooruitgang;
-  ieder gebruik van de natuurlijke hulp
bronnen o f van het natuurlijk m ilieu, 
w aardoor gevoelige  schade toegebracht 
wordt aan het e co log isch e  evenw icht, m oet 
voorkom en worden;
-  het w etenschappelijk  en technologisch  
kennisniveau in de G em eenschap dient 
verbeterd  te w orden m et het oog op een 
doeltreffende actie  voor  het behoud en de

verbetering  van het m ilieu  en de b e s tr ij
ding van verontrein iging en hinder;
-  de kosten die de voorkom ing en de o p 
heffing van hinder m et zich  m eebrengen 
komen in begin sel ten laste van de v e r 
vu iler. Er kunnen ech ter voora l in o v e r 
gangsperioden bepaalde uitzonderingen en 
sp ecia le  regelingen  w orden getroffen  z o 
dat de handel en internationale in veste 
ringen niet te z e e r  scheefgetrokken  w o r 
den. Zonder te tornen aan de toepassing 
van de bepalingen van de V erdragen, 
dient men op het vlak van de G em een 
schap dit beginsel nader te om sch rijven  en 
de toep assin gsvoorsch riften  ervan met 
inbegrip  van de uitzonderingen te bepa
len. W anneer uitzonderingen w orden to e 
gestaan, m oet men eveneens rekening 
houden m et de noodzaak om  het gebrek  aan 
evenwicht tussen de region a le  gebieden 
van de G em eenschap ge le id e lijk  op te 
heffen;

-  overeenkom stig  de verklaring ov er  het 
m ilieu  van de m ens, d ie in Stockholm 
aanvaard is , dient e rv o o r  gezorgd  te 
w orden dat activiteiten  van de ene staat 
geen afbraak van het m ilieu  in een an
dere  staat veroorzaken ;
-  bij het m ilieubeleid  in de G em een
schap en haar lidstaten m oet rekening 
gehouden worden met de belangen van de 
ontwikkelingslanden en m oet m et name 
onderzocht worden, o f de in het kader 
van dit beleid  overw ogen m aatregelen 
m ogelijk  w eerslag  hebben op de e c o 
nom ische ontwikkeling en de handel van 
deze landen, om de eventuele ongunstige 
gevolgen  zov eel m ogelijk  te voorkom en 
o f te verm inderen ;
-  het streven  naar een internationaal en 
w ereldom vattend onderzoek en beleid  over 
m ilieuhygiëne zal doe ltre ffen der zijn , wan
neer e r  een duidelijke en vooru itziende 
opvatting ov er  een E uropees beleid  op dit 
gebied bestaat.

-  de w ereldom vattende sam enwerking - 
die m oet worden opgevoerd - m oet g e 
con centreerd  worden op a lle  terreinen  
waar een u n iversele  inspanning wordt 
v ere is t  d oor  de aard van de betreffende 
m ilieuproblem en ; zij m oet steunen op 
de g esp ec ia liseerd e  instellingen en o r 
ganisaties van de V eren igde Naties;
-  de m ilieubescherm ing gaat iedereen  
aan in de G em eenschap, zodat een ied er  
dus bewust gem aakt dient te worden van 
het belang ervan;
- voor  ied ere  soort vervuiling dient u it
gezócht te worden op welk niveau het 
best opgetreden kan w orden (lokaal, r e 
gionaal, nationaal, multinationaal, c o m 
munautair).
-  op com m unautair niveau m oeten de 
a cties  gebundeld worden d ie  h ier het 
m eest doeltreffend zijn ; pro jecten  die 
voorrang hebben m oeten ze e r  zorgvuld ig  
worden vastgesteld;
- belangrijke aspecten  van het m ilieu 
beleid  in de versch illen de  landen mogen 
niet langer g e ïso leerd  worden gepland 
en u itgevoerd. Op basis  van een gem een 
schappelijk  concept op lange term ijn  d ie 
nen de nationale p rogram m a ’ s op deze 
gebieden in de G em eenschap te worden g e 
coörd in eerd , waarbij het m iliebele id  m oet 
w orden geharm on iseerd . Doel van een 
d erge lijk  beleid  m oet zijn  een .verbete 
ring van de kwaliteit van het leven. De 
econ om isch e  g roe i mag derhalve niet 
alleen  vanuit kwantitatief oogpunt worden 
beschouwd.

VEREISTE ACTIES

V oor  de bescherm ing van het natuurlijk 
m ilieu  en de verbetering  van de lev en s
om standigheden is  het noodzakelijk  en er
z ijd s  m aatregelen  te treffen  die veron t
rein iging en hinder m oeten beperken, en 
anderzijds te bew erkstelligen  dat de v e r 
betering van de levensom standigheden en 
de e co log isch e  factoren , on verbrekelijk  
verbonden met het organ iseren  en b e 
vord eren  van de m enselijke vooruitgang, 
w orden opgenom en in het uitstippelen en 
ten u itvoer leggen van de gem eenschappe
lijke beleidslijnen .
De G em eenschap en de lidstaten m oeten 
h ierb ij tevens een aantal a cties onderne
men binnen internationale organ isaties 
ten einde dubbel werk te verm ijden , tot 
sam enwerking te kom en m et derde landen 
en zodanige stappen te ondernem en dat 
d oor  deze organ isaties rekening wordt 
gehouden m et de sp ecifiek e  belangen van 
de Gem eenschap.

In verband h ierm ee om vat het a c t ie p ro 
gram m a van de Gem eenschappen op het 
gebied van de m ilieuzorg  d r ie  soorten  
van activiteiten:
1. a cties  d ie gerich t zijn  op het b e p e r 

ken en voorkom en van m ilieuveront
rein iging en hinder;

2. a cties  gerich t op de verbetering  van 
het m ilieu  en de levensom standighe
den;

3. de a cties van de G em eenschap, o f 
eventueel een gem eenschappelijke a c 
tie  van de lidstaten, in het kader van 
internationale organ isaties die zich  
bezighouden met m ilieuvraagstukken.

Som m ige van deze a cties  m oeten w or
den gevoerd  zow el in het kader van het 
m ilieubeleid  als in het kader van het 
beleid  op specifiek e  gebieden (soc ia a l 
beleid , landbouwbeleid, regionaal beleid , 
industriebeleid , en ergiebeleid , enz.).

De a cties, gerich t op beperking van m i
lieuverontrein iging en overlast, zijn  de 
volgende:
- ob jectieve  beoordeling van de r i s i c o ’ s 

die voortv loeien  uit de veron tre in i
gingen, voor  de gezondheid en het m i
lieu

-  vaststelling door m iddel van norm en 
van de niveaus van verontrein iging of 
hinder, die in een m ilieu, bij een o b 
je c t , produkt, enz. niet mogen w o r 
den oversch reden

- in form atie-u itw isselingen  tussen de net
ten voor  toezich t en con trole

-  gezam enlijk  bepalen van kwaliteits - 
doelstellingen  waaraan een bepaald m i
lieu m oet voldoen.

- werkzaam heden betreffende bepaalde 
produkten waarvan het gebruik sch ad e
lijk e  gevolgen  voor  m ens o f m ilieu  
kan m eebrengen.

-  sp ecifiek e  a cties  v oor bepaalde indus
tr ie secto ren  en v oor  de en erg iep ro - 
duktie d ie in sterke m ater v e ro n tre i
nigend zijn

-  sp ecifiek e  acties met betrekking tot 
bepaalde gebieden van gem eenschap
p elijk  belang, in het bijzonder:

- verontrein iging van de zee
-  bescherm ing van het w ater van het 

stroom gebied  van de Rijn tegen 
verontreiniging

-  werkzaam heden m et betrekking tot 
de bescherm ing van het m ilieu  in 
de grenszones

- werkzaam heden m et betrekking tot a f
val en residuen

- werkzaam heden m et betrekking tot de 
daadwerkelijke naleving van de g ren 
zen die m et het oog op de bescherm ing 
van het m ilieu zijn  vastgesteld

-  werkzaam heden met betrekking tot de 
econ om isch e  aspecten  van de b e s tr i j
ding van verontreiniging -  ram ing van 
de kosten van de bestrijd ing  van de 
verontrein iging en om sch rijv ing  van de 
w ijze  van toepassing van het beginsel 
,,de  v erv u iler betaalt”

-  onderzoekw erkzaam heden met het oog 
op de bescherm ing van het m ilieu

- versp reid in g  van kennis op het gebied 
van de m ilieubescherm ing.

Bij de a cties , gerich t op de verbetering 
van het m ilieu, wordt e r  rekening m ee 
gehouden dat de kwalitatieve verbetering 
van de lev en s- en arbeidsom standigheden 
thans een fundamentele taak van de E u ro
pese Gem eenschappen vorm t.
Een gem eenschapsprogram m a op m ilieu 
gebied kan dan ook niet beperkt b l i j 
ven tot het bescherm en  van het natuur
lijk  m ilieu  door verontrein iging en hin
d er te bestrijden , doch het m oet ook a c 
tie f b ijdragen  tot de verbetering  van de 
kwaliteit van het bestaan. De acties 
waarin op dit terre in  wordt voorz ien  zijn  
de volgende:
-  behoud van het natuurlijk m ilieu, met 

name in samenhang met de m aatrege
len op landbouwgebied

- m ilieuvraagstukken in verband met het 
, ,opdrogen”  van bepaalde natuurlijke 
hulpbronnen

-  stedebouw en ru im telijke ordening
-  verbetering  van het arbeidsm ilieu
-  oprichting van een E uropese stichting 

tot verbetering  van de a rb e id s - en 
levensom standigheden

- bewustmaking en opleiding op het g e 
bied van de m ilieuhygiëne.

De derde afdeling van het program m a, han
delende over de a cties van de G em een
schap en ze lfs  over de gezam enlijke 
actie  van de lidstaten in internationale 
organ isaties, met name in de OESO, de 
Raad van Europa en de V eren igde Na
ties, houdt e r  rekening m ee dat de in deze 
organ isaties toegepaste m aatregelen  of 
p roced u res  vaak van invloed kunnen zijn  
op het internationale handelsverkeer in 
het algem een, de werking van de gem een 
schappelijke m arkt of andere sectoren  die 
onder de bevoegdheid van de Gem eenschap 
ressorteren .

TIJDSCHEMA

In de eerste  fase  wordt het program m a 
beperkt tot de a cties die voorrang moeten 
krijgen . Indien enigszins m ogelijk , m oeten 
zij binnen twee jaar na de goedkeuring van 
het program m a worden verw ezenlijkt, te r 
w ijl het laatste halfjaar van deze periode 
gew ijd wordt aan de sam enstelling vaneen 
overz ich t van de resultaten die in de 
voorgaande periode werden bereikt, a ls 
m ede aan de voorbereid ing van het p r o 
gram m a van de werkzaam heden die in 
de volgende jaren  m oeten worden u itge
voerd.
In dit program m a kunnen w ijzigingen w o r 
den aangebracht en het m oet, voor  zov er  
nodig, w orden aangevuld m et nieuwe a c 
ties d ie in verband met nieuwe situaties 
en opgedane ervaringen nodig kunnen zijn.

H.L.
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Kamerleden vragen, bewindslieden antwoorden
„U it  algem een m aatschappelijke ov erw e
gingen valt elke v oed selv ersp illin g , ook 
wanneer het voed sel betre ft waarvan het 
aandeel in de kosten van levensonderhoud 
gering is , te betreuren . Het is dan ook 
een algem ene plicht v oor  een ied er  zulks 
zoveel m ogelijk  te beperken” . Aldus heeft 
m in ister Pronk van ontw ikkelingssam en
werking geantwoord op sch r ifte lijk e  vragen 
van de ch r is te lijk -h is to r isch e  T w eed e-K a - 
m erleden d rs . D. F. van d er M ei, dr. 
R. J. H. K ruisinga en T . Tolm an over 
het freigend tekort aan tarwe en r ijs t  
in de w ereld  en het w eggooien  van m il
joenen broden in Nederland.
De m in ister berekende, aan de hand van 
gegevens van de stichting V erw ijderin g , 
A fvalstoffen , dat in ons land 50 m iljoen  
broden per jaar in het huisvuil terecht 
kom en. Dit c i jfe r , aldus de bewindsm an, 
geeft geen enkel inzicht in de mate waarin 
nog voor  consum ptie geschikt brood  wordt 
w eggegooid. V eel overgesch oten  brood 
wordt bestem d v oor  k leinere huisdieren 
en vee.
De kam erleden hadden gevraagd naar een 
studie van de m ogelijkheden om  het w eg
gooien  van brood  drastisch  te verm ind e
ren teneinde ook langs deze weg te trach 
ten een b ijdrage te leveren  aan een v e r 
betering van de voedselsituatie  in ont
w ikkelingslanden. De m in ister deelde m ee 
te betw ijfelen  of langs deze weg een sub^ 
stantiële b ijd rage aan de verbetering  van 
die voedselsituatie kan w orden geleverd . 
,,Het is  een algem een opvoedkundig vraag
stuk, het inzicht -  v oorz ov er  nodig -  te 
verbreiden  en de verantw oordelijkheid aan 
te kweken om  elke v oed selv ersp illin g  te 
v erm ijd en ” . M in ister Pronk brak daar
v oor in zijn  antwoord een lans.

DISCRIMINATIE

De begin m aart van dit ja a r  geplaatste 
advertentie van de T echn ische H ogeschool 
te Delft v oor  een bij de afdeling bouw
kunde door een politiek  econoom  te v e r 
vullen onderw ijsopdracht voor  het vak
gebied bouw - en vo lksh u isvestingsecon o- 
m ie was d iscrim in erend . Aldus heeft 
sta a tssecreta ris  Klein van onderw ijs  en 
wetenschappen geantwoord op sch r ifte lijk e  
vragen van het T w eed e-K am erlid  d rs. G. 
van L eijenh orst (CHU).
B lijkens de advertentie gingen de g e 
dachten uit naar een docent m et de v o l
gende- kwaliteiten: grondige kennis van 
en inzicht in de ontwikkeling van de (w o- 
ning)bouw in Nederland gezien  vanuit de 
econ om isch e d iscip lin e , grondige kennis 
van en inzicht in het h istorisch  en d ia 
le ctisch  m ateria lism e, werkend vanuit deze 
w etenschappelijke beschouw ingsw ijze, een 
perm anent k ritische  houding ten opzichte 
van deze beschouw ingsw ijze, grondige ken
nis van en inzicht in de econ om isch e w e
tenschap, voora l m et betrekking tot de 
m a cro -e con om ie  en kenni.s van en e r 
varing m et didaktische methoden.
,,D eze tekst was uiterm ate d is cr im in e 
rend ten aanzieiivan de vee l g ro tere  groep 
vakbekwame docenten, die niet vanuit de 
beschouw ingsw ijze van het h istorisch  en 
d ia lectisch  m ateria lism e w erk en ,”  aldus 
de sta a tssecreta ris . Hij deelde m ee, dat 
de afdeling bouwkunst van de TH te Delft 
tot het inzicht kwam dat de d oor de a f
deling in de advertentie gestelde v o o r 
w aarde dat de kandidaat zijn  vak vanuit 
zijn  beschouw ingsw ijze van het h istorisch  
en d ia lectisch  m ateria lism e zou moeten 
doceren , diende te worden geschrapt. In 
de tekst van de te herplaatsen adverten 
tie zou die voorw aarde dan ook niet w or
den opgenom en.

GEEN ONGERUSTHEID

In antwoord op vragen van T w eed e-K a - 
m erleden van KVP, ARP en CHU (drs.
G. van L eijenh orst) heeft m in ister V anK e- 
menade van onderw ijs en wetenschappen g e 
antwoord, dat niet gebleken is dat het dak 
van een k leu terschool te Zw olle  is  inge
stort a ls  gevolg  van een ondeugdelijkedak- 
con tructie e n /o f  het gebruik van minder, 
goede houtsoorten. W el bleken de houten 
vollew andliggers onjuist te z ijn  uitgevoerd.

De dienst van openbare werken te Zw olle 
heeft na het gebeuren een onderzoek  inge
steld bij andere houten scholen  en v o o r 
zorgsm aatregelen  getroffen . E r behoeft dan 
ook geen ongerustheid te bestaan over m o
gelijke  herhalingen, aldus de m inister.

MOEILIJKE WOORDEN

Het ch r is te lijk -h is to r isch e  T w eed e-K a 
m erlid  T . Tolm an had sta a tssecreta ris  
Schaefer van volkshuisvesting sch rifte lijk  
gevraagd naar zijn  plannen om  een v erk la 
rende w oorden lijst m et m oeilijke  w oorden

uit de se cto r  volkshuisvesting uit te geven 
en aangedrongen op het sch r ijven  van voor 
ied er  b egrijp e lijk e  taal in departem entale 
brieven .
De sta a tssecreta ris  beantwoordde de v ra 
gen als volgt: ,,T en  behoeve van de d i
v erse  participanten (zow el in de adm ini
stratieve als ju sticiabele  s fe e r )  aan het p r o 
ces  van urbane m ilieu rev is ie  is in v o o rb e 
reiding een broch u re , waarin een kort 
expose zal w orden gegeven van a lle  a s 
pecten van bovengenoem d p r o ce s . M itsdien 
zullen exp liciet aan de ord e  kom en: de 
rehabilitatie, regen eratie , renovatie casu 
quo am overing van het ex isterende woning
bestand, benevens de recon stru ctie  van de 
urbane in frastructuur en de im plica ties  van 
bovenverm eld  re v is ie p ro ce s , v oor  zov er  
deze althans de econ om isch e , so c ia a l-  
cu lturele, educatieve en transpostfunctie 
van de city regarderen . In deze broch ure - 
zal tevens een korte d iction a ire  van de t e r 
m inologie op dit te rre in  w orden opgeno
m en” . De bewindsm an deelde m ee dat het 
m ogelijk  is  a lle  volkshuisvestingsterm en in  
goed Nederlands te vertalen.

Het verzoek  van het kam erlid  om alle  d e 
partem entale brieven  in b egrijp e lijk e  taal 
te schrijven  heeft de s ta a tssecreta ris  d o o r 
gegeven aan zijn  m in ister. Hij m erkte op, 
dat naast m oeilijke  w oorden e r  op het t e r 
rein  van de stadsvernieuw ing en de w o
ning- en w ijkverbetering tal van begrippen 
voorkom en, d ie op z ich ze lf uitstekend N e
derlands zijn . M aar de inhoud daarvan is 
voor  een buitenstaander toch  niet direkt 
duidelijk, zoa ls  woningwetwoningen, na
tuurlijke en rech tspersoon  enzovoort. ,,Het 
sch rijven  van b egrijp e lijk  N ederlands in 
departem entale stukken - hetgeen op z ich 
ze lf een lofw aardig streven  is  en zeker 
zal worden gestim uleerd  -  brengt h ierin  
weinig veran derin g ,”  aldus de s ta a tsse 
cre ta r is .

ERVARINGSFEIT

M inister V redeling van defen sie  heeft in 
een interview  m et het weekblad , ,Nieuwe 
L in ie ”  gezegd: ,,Ik vertrouw  B reznjew  en 
Nixon steeds zov er  als ik ze  z ie  en dat 
is  niet v e r .”  Aldus heeft p rem ier  Den 
Uyl geantwoord op sch r ifte lijk e  vragen van 
het ch r is te lijk -h is to r isch e  Tw eede K am er
lid m r. W. Schollen. De m in ister heeft 
m et deze opm erking, aldus het antwoord, 
niets anders betoogd dan het algem ene e r 
varin gsfeit s ignaleren  dat in de b e trek 
kingen tussen staten niet sprake is  van 
blindelings vertrouw en. Dit hoeft vrien d 
schappelijke re la ties  overigens niet in 
de weg te staan.

De p rem ier  m erkte in zijn  antwoord op, dat 
uit het zinsverband van de passage blijkt 
dat het leveren  van een positieve  o f 
negatieve b ijdrage aan de verhouding van 
Nederland tot andere volkeren  niet aan de 
orde was.

BEËINDIGING

Het is inderdaad de bedoeling de su b s i
dieverlening ten behoeve van de em ig ra 
tie naar Z u id -A frik a  als algem ene v o o r 
ziening te beëindigen. Aldus heeft m in is 
ter B oersm a van so c ia le  zaken geantwoord 
op sch r ifte lijk e  vragen van het T w eede- 
K am erlid T. Tolm an (CHU).

Gevraagd was of e r  sprake was van b e 
ëindiging van bedoelde subsidieverlen ing 
en  hoe dit dan te rijm en  was met de uit
spraak van de m in ister van een ja a r  g e 
leden, dat , ,onthouding van financiële fa 
c ilite iten  bij em igra tie  naar Z u id -A frik a  
m oeilijk  te verdragen is  met de erkenning 
van de dem ocra tisch e  vrijheid  van alle 
burgers om zich  naar eigen inzicht en op 
eigen verantw oordelijkheid te vestigen  in 
In zijn  antwoord deelde de bewindsm an m ee, 
dat het aantal ja a rlijk s  vertrekkende N e
derlandse em igranten gering is . Daarom 
vindt een heroriëntatie plaats m et betrek 
king tot de organisatie en de subsidiëring 
van de ten behoeve van deze em igratie 
door de overheid  én de p a rticu liere  o rg a 
n isaties verrich te  werkzaam heden. B eëin 
diging van een algem ene regeling  sluit niet 
uit, dat aan een em igrant m et bestem m ing 
Zu id -A frika  op grond van zwaarwegende 
p ersoon lijk e  belangen overheidshulp wordt 
geboden, indien de betrokkene v oor  de 
rea liserin g  van zijn  v r ije  bestem m in gs- 
keuze van die hulp afhankelijk zou zijn , 
aldus m inister B oersm a. ,,D e vrijheid  
om op gronden van individuele voorkeur 
naar Zu id -A frika  te em igreren  wordt open
gelaten ,”  zo  deelde de bewindsm an m ee. 
Hij bracht wel onder de aandacht, dat de 
N ederlandse reg erin g  het apartheidsbe- 
leid p rincip iee l veroord ee lt.

ONTKENNING

Het ch r is te lijk -h is to r isch e  E erste  K am er
lid dr. K. de V ries  vroeg  m in ister V red e 
ling van defensie o f het waar was dat het 
m ilita ir  huldeblijk ter  gelegenheid van het 
komend regeringsjubileum  ,,een  u iterst 
s o b e r ”  karakter zou krijgen , zoals in een 
krant was berich t. In zijn  antwoord ontken
de de bewindsm an dit.

VRAGEN

Vraag van drs. G. van L eijenh orst (CHU) 
aan sta a tssecreta ris  M eijer  van CRM en 
m in ister B rouw er van landbouw: B evorder 
m et a lle  kracht dat een v erd ere  aanslag op 
het bestand van jonge reeherten  w o rd tv o o r- 
komen; e r  is een rage om deze d ieren  in 
de huiskam er op te zetten.
V raag van d rs . G. yan L eijenh orst (CH) 
aan m in ister V orrink van volksgezondheid: 
hoe staat het m et de m ogelijkheid een a lge 
m een rek lam everbod  voor  sigaretten  uit 
te vaardigen en de verp lichting op pakjes 
sigaretten  te verm elden  , ,Roken is  g evaar
lijk  v oor  uw gezondheid” ?
Vraag van T. Tolm an (CHU) aan de m in is
ters  W esterterp  van v erk eer en waterstaat 
en Van Agt van ju sititie : welke m aatrege
len zijn  genom en om  een einde te maken 
aan het toenem end aantal vern ielingen  in 
treinen en op stations?
Vraag van dr. R. J. H. K ruisinga (CHU) 
aan m in ister Pronk van ontw ikkelingssa
m enwerking: Is het waar dat de m inister 
in Genève gezegd heeft dat de N ederlandse 
scheepsbouw industrie haar activiteiten  
m oet beëindigen omdat dit past in de ont
w ikkelingsstrategie van de bewindsm an? 
Vraag van T. Tolm an (CHU) aan p rem ier  
Den Uyl: De tariefsverh ogin g hij PT T
maakt, dat een bedrag van f42  m iljoen  
ongedekt b lijft ; werkt het ongedekt laten 
van deze reeds vastgestelde uitgaven niet 
in flatiebevorderend?

H. L.

Christelijk Historisch 
weekblad
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in brochure verschenen

GEZAMENLIJK
OPTREKKEN

Onder deze titel versch een  een b r o 
chure, waarin de toespraken en de r e s o 
lutie van de partijraad  van 22 en 23 juni 
jl . zijn  afgedrukt. De toespraken van dr.
D. Th. K uiper en drs. J. de Koning 
hebben betrekking op de sam enwerking 
tussen ARP, CHU en KVP. De tekst van 
de rede van m r. Aantjes geeft niet alleen 
feiten w eer, m aar bevat tevens een schets

van de taak van een ch ris te lijk e  politieke 
partij.

De p r ijs  van deze uitgave bedraagt f2 ,2 5 .

B estelling kan gesch ieden  d oor  storting 
van het bedrag op g iro  89673 t.n .v . A .R . 
Partij stichting te Den Haag m et v e r 
m elding van bestelnum m er 280.

nationale  O reclasserings  
actie

CITATEN
Ik m een te m ogen onderstellen  dat de 
tegenstelling der generaties bevord erd  
w ordt, omdat wij -  ouderen - de jeu gd i
gen, voora l de adolescenten , a ls lucht 
behandelen.

F. J. Buytendijk

De w elvaart bevord erd  de woede.

Seneca

Wij ouderen zijn  verantw oordelijk  v oor 
het verval van de humane idealen en van 
een in het hart geschreven  m oraal.

F. J. Buytendijk

Het stra fp roces  brengt geen enkel m en
se lijk  contact tew eeg, de verzoen ing tus
sen m aatschappij en enkeling ontstaat 
niet.

Abel J. H erzberg  
(,,om  een lepel s o e p ” )

Het s tra frech t is  een goede graadm eter 
voor het geeste lijk  niveau van een natie.

H. Bianchi

Ons recht geeft n im m er rech t tot vreu g
de omdat het broddelw erk  is zoa ls  de 
gesch ieden is van het stra frech t ons leert.

H. Bianchi

De zek erste  m anier om de c r im in a li
te it  te voorkom en, m aar tevens de m oe i- 
lijkste , bestaat in het verbeteren  van de 
opvoeding.

C esare  B eccaria
(,,O v er  m isdaden en stra ffen ” )

D iefstallen  die zonder geweld worden 
gepleegd, zouden m et geldstraffen  m oe 
ten worden bestraft.

C esare  B eccaria

Zie verder pag. 3
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150 faar hulpverlening aan „zondebokken I I

Dit ja a r  herdenken wij het fe it dat 150 
jaar geleden, in 1823, de georg a n iseer 
de re c la sse r in g  op gang kwam. Dat g e 
schiedde m et de oprichting van het , ,N e
derlands G enootschap tot zedelijke  v e r 
betering d er gevangenen” . M erkwaardig 
genoeg kwam het in itiatief h iertoe  niet 
van o ffic ië le  k erkelijke  z ijd e , noch uit de 
kring van de rech terlijk e  macht, m aar 
van de kant van de Quakers en k oop lie 
den. J. T e isséd re  L ’Ange, W aals p red i
kant en sch oolop zien er, J. E. M ollet, d i
recteu r van een kostsch ool, beiden te 
A m sterdam , beiden van Z w itserse  a f
kom st, en de kooplieden Suringar, W arn- 
sinck en N ierstra sz  vorm den het g e z e l
schap op rich ters  van genoem d genoot
schap.

OUDERWETSE BENADERING

Het accent van de hulpverlening lag op de 
, ,zed elijke  verh effin g”  van de gevangenen 
via onderw ijs en stichtelijke  beïnvloeding. 
Van enige nazorg was nauwelijks sprake. 
De re c la s s e e r d e r s  w aren w elw illende, 
hulpvaardige v r ijw illig e rs , m eesta f a f
kom stig uit de , ,gegoede standen” . De 
d irecteu r van een plaatsingsbureau v oor 
ontslagen gevangenen wordt beschouwd als 
de eerste  beroepskracht. Dat was om 
streeks de eeuw w isseling.
G eleidelijk  breidde het aantal b e ro e p s 
krachten zich  uit, z ij het ook dat de b e 
slissingen  op beleidsniveau b leven  v o o r 
gehouden aan v r ijw illig e rs . Z ij v o rm 
den de besturen  van de p a rticu liere  r e -  
c lasseringsinstellingen  die op grond van 
versch illen de  levensbeschouw ingen werden 
opgericht.
De re la tie  beroepsk rach ten -ju stitie  werd 
hechter naarm ate de sch r ifte lijk e  v o o r lich 
ting ov er  de verdachte aan de rech ter 
een om vangrijken plaats ging innemen 
in h e trecla sserin gsw erk . D eze rapportage 
had (heeft) ten doel de rech ter in form atie te

versch affen  over de persoon lijkheid  van 
de verdachte en de achtergronden  w aar
tegen het de lict zich  heeft afgespeeld .

MEER PROFESSIONEEL

Toen na de Tw eede W ereld oorlog  het r e -  
c la sserin g sw erk  steeds m eer in handen 
kwam van beroepskrachten  en aan de op 
leid ing van dezen h ogere eisen  werden 
gesteld , liep  het aantal v r ijw illig e rs  te 
rug. B ij het gevangenisw ezen hadden v e r 
tegenw oord igers van de m ensw etenschap
pen (so c ia le  am btenaar, geeste lijk e  v e r 
z o rg e r )  hun intrede gedaan en de goed w il
lende, m aar ondeskundige gevangenisbe- 
zo e k e r -o u d e -s t ijl  behoorde daarm ee tot 
het verleden. O verbleven  de enthousiaste 
N ederlanders die veel tijd en energie  g e 
ven aan de ja a rlijk se  Nationale R e c la s 
serin gsactie  (ongeveer 4000, u itgezon
derd de collectanten  die z ij werven). 
Geld is  v oor het re c la sserin g sw erk  nog 
steeds belangrijk , m aar belangrijker is  
de beinvloeding van de N ederlandse b e 
volking wat betreft haar m eesta l negatie
ve houding tegenover de m edeburgers die 
een strafbaar fe it hebben gepleegd en 
daarvoor m et de justitie  in aanraking zijn  
gekom en.
Het fe it dat cr im in ee l gedrag lang niet 
a ltijd  w ordt opgesp oord  en v eroord ee ld  
(op een m iljoen  m isd r ijv en p er  jaar spoort 
de po litie  1200 verdachten op en daarvan 
w orden e r  d oor de o f fic ie r  van ju s 
titie m aar 600 v oor  de rech ter gebracht!) 
toont wel duidelijk  aan dat het op zijn  
m inst onrechtvaardig is  de weinigen die 
w orden veroord ee ld , tot , ,zondebokken”  
in de sam enleving aan te w ijzen.

NIEUWE STIJL

M oge de v r ijw illig e r -o u d e -s t ijl  voor een

g root deel uit de re c la sse r in g  zijn  v e r 
dwenen, v oor  de v r ijw illig e r -n ie u w e -s tijl 
staan m ogelijkheden open die m issch ien  
niet d irect zijn  gekoppeld aan het o ffic ië le  
recla sserin g sw erk  m aar daar wel ten 
nauwste verband m ee houden. Iemand die 
één keer is  v eroord eeld  en gestraft v e r 
valt dikw ijls in herhaling van strafbaar 
gesteld  gedrag wanneer de sam enleving 
hem , na een veroord elin g , b lijft uitstoten 
en hem de m ogelijk h eid  onthoudt als mens 
tussen de m ensen te verkeren  ongeacht 
z ijn  verleden.

V r ijw illig e rs  kunnen als gastgezin  op tre 
den, tijd beschikbaar stellen  aan de Jon
geren  A dvies Centra, de R e lea ses , de 
T ele fon ische  Hulpdiensten enz. Via deze 
on o ffic ië le  organ isaties kunnen velen, 
voora l jongeren , worden behoed voor  v e r 
d er afglijden  naar cr im in ee l gedrag. 
H erhaling van cr im in ee l gedrag (re c id iv e ) 
gesch iedt onafhankelijk van af o f  niet o p 
ge legd e  zw are vrijh e id sstra ffen . (Een on
derzoek  onder eens veroord ee ld e  , ,d ron 
ken r i jd e r s ”  toonde aan dat bij een v e r 
oordeling. t o t , onvoorw aardelijke gevan
g en isstra f 38% recid iv eerd e , bij een v o o r 
w aardelijke gevangenisstraf 38%, bij een 
boete 32%, bij intrekking r ijb ew ijs  36% 
en bij niet intrekken r ijb ew ijs  37%. V o l
gens andere onderzoekingen geldt voor 
b ijv . verm ogensdelicten  hetzelfde).
Aan de gezam enlijke p a rticu liere  r e c la s -  
seringsinstellingen  zijn  op het ogenblik 
ru im  600 m aatschappelijk  w erk ers  v e r 
bonden. P er  ja a r  hebben zij contact m et in 
totaal 15000 reclassenten  die hen dikw ijls 
zien als , ,verlengstuk van de ju s tit ie ” . 
In re c la sserin gsk rin g  ze lf lopen de opvat
tingen ov er  de verhouding re c la sse r in g - 
justitie  uiteen. E r gaan stem m en op die 
pleiten v oor  ontkoppeling van overheid  en 
re c la sser in g . Hoe zich  de re la tie  in de 
naaste toekom st zal ontwikkelen is  m oe i
lijk  te zeggen.

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Staginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652

Beroep op regering en 
parlement ten behoeve 
van Amalrik

De voorz itte rs  v a n d e d r ie ch r is te n -d e m o - 
cra tisch e  partijen  KVP, ARP en CHU 
hebben een dringend b eroep  gedaan op de 
N ederlandse regering  en de Tw eede en 
E erste  K am er in het belang van de 
R u ssisch e  sch r ijv e r  Am alrik.
, ,R egering en parlem ent” , aldus dr. ir .
D. de Zeeuw (K VP), d rs . J. de Koning 
(A R P ) en m r. O. W. A. van V ersch uer 
(CHU), , ,m oeten druk uitoefenen op de 
autoriteiten van de Sow jet-U nie om  te 
bereiken  dat de s ch r ijv e r  A m alrik  op 
zijn  m inst een eerlijk  p ro ce s  en een 
m ensw aardige behandeling ontvangt” .

H. L.

Buitenlandse arbeiders 
biijven noodzakeiijk
In het overgrote deel van de bedrijven die buitenlandse arbeiders 
in dienst hebben meent men dat het tekort aan arbeidskrachten, 
waarin thans de buitenlanders voorzien, permanent van aard zal 
zijn. Dit komt, zo oordeelt men, omdat er niet meer genoeg Neder
landers te vinden zijn voor het werk, dat de buitenlanders nu doen. 
Aldus één van de uitkomsten van een onderzoek naar buitenlandse 
arbeiders in Nederland, dat in opdracht van het ministerie van Cul
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en het ministerie van 
Sociale Zaken werd ingesteld door de N V  v/h Nederlandse Stichting 
voor Statistiek. Het onderzoek werd ingesteld bij bedrijven, artsen 
en instellingen ten behoeve van buitenlandse arbeiders en vormde 
het tweede deel van een groter onderzoek, waarvan het eerste deel 
al eerder gepubliceerd werd.

Onder de bedrijven werd een 
schriftelijke enquête gehouden in 
de periode van 15 september 1968 
tot 15 april 1969. Deze enquête 
leverde 261 bruikbare vragenlijsten 
op. Bij 74 van deze bedrijven werd 
later, in februari 1971, een aan
vullende mondelinge enquête ge
houden.
Bij de schriftelijke enquête werd 
o.a. gevraagd naar de naam en 
het adres van de arts, wiens hulp 
werd ingeroepen bij bedrijfsonge
vallen en medische keuringen. Met 
15 hunner werd in februari 1971 
een gesprek gevoerd.
Om inzicht te krijgen in het bege- 
leidingswerk, dat d oor de stichtin
gen wordt bedreven, werd in de

‘ ) Uitgegeven bij de Staatsuitgeverij, 
Den Haag,

eerste maanden van 1971 een m on 
delinge enquête gehouden onder 
een groot aantal medewerkers van 
de stichtingen.
Het onderzoek onder de bedrijven 
leerde o.a. dat de arbeidsvoor
waarden die v oor de Nederlanders 
gelden ook  worden toegepast op 
buitenlanders. Bovendien hebben 
velen van hen nog - bijzondere 
secundaire arbeidsvoorwaarden, 
zoals een kostgeldvergoeding.

Instructies
Ruim  20 procent van de bedrijven 
bleek een vaste tolk in dienst te 
hebben. Driekwart had gelegen- 
heidstolken in dienst, d.w.z. men
sen die buiten hun gewone taak 
ook  als tolk optraden. Bijna alle 
tolken waren buitenlanders. In 
ruim de helft van de geënquê
teerde bedrijven waren zij het ook.

die de algemene voorlichting aan 
de buitenlandse arbeidskrachten 
gaven.
Belangrijk zijn natuurlijk de 
instructies inzake de veiligheid in 
het bedrijf. In de 80 procent van 
de bedrijven die een dergelijke 
instructie kenden gaf men die 
mondeling e n /o f  schriftelijk al dan 
niet in de moedertaal van de arbei
ders. Ook de Nederlandse arbei
ders krijgen een dergelijke instruc
tie; daaruit kan men afleiden dat 
de aard van het werk bepalend is 
voor het al o f  niet afgeven van 
veiligheidsinstructies. Naar de 
mening van de ondervraagden 
waren buitenlandse arbeiders vaker 
betrokken bij bedrijfsongevallen 
dan Nederlandse arbeiders.

In veel gevallen krijgen de buiten
landse arbeiders een op de functie 
gerichte praktische scholing; ver
dere vakopleidingen o f  beroeps
scholingen komen nauwelijks voor. 
Dat kom t door de taalproblemen 
en het relatief lage ontwikkelings
peil van de meeste buitenlandse 
arbeiders en doordat zij meestal 
maar kort in één bedrijf werken. 
Zij hebben dan ook maar bijzon
der weinig promotiemogelijkheden. 
Het ziekteverzuim ligt volgens de 
mening van de ondervraagden bij 
de buitenlanders lager dan bij de 
Nederlandse arbeiders.
In de meeste geënquêteerde be
drijven meent men dat de verstand
houding tussen Nederlandse en 
buitenlandse arbeiders net zo goed 
is als tussen de Nederlandse arbei
ders onderling. Er komen wel eens 
moeilijkheden voor, maar die zijn 
het gevolg van taalproblemen o f  
van de speciale arbeidsvoorwaar

den die men als discriminerend be
schouwt.
Verdeeld zijn de meningen over de 
bemoeiingen van de overheid met 
de buitenlandse arbeiders. In de 
helft van de bedrijven vindt men 
die goed; in de andere helft meent 
men dat de overheid meer zou 
moeten doen aan huisvesting en 
uitreiking van werk- en verblijfs
vergunningen voor buitenlandse 
arbeiders.
Uit de artsenenquête blijkt dat de 
ondervraagde geneesheren de ge
zondheidstoestand van de buiten
landse arbeiders in het algemeen 
goed vinden, hoewel zij in het 
begin vaak fysieke en psychische 
aanpassingsmoeilijkheden hebben.

Hulpverlening
Bij de stichtingen ten behoeve, van 
buitenlandse werknemers valt de 
nadruk momenteel sterk op de 
individuele hulpverlening. D rie
kwart van de functionarissen bleek 
hierbij regelmatig betrokken te 
zijn. D e  belangrijkste problem en 
die zij behandelden betroffen het 
werk, de sociale wetgeving, de 
huisvesting en de medische zorg.

Het groepswerk is georganiseerd 
rondom  119 over het land ver
spreide en naar nationaliteit ge
differentieerde ontmoetingscentra. 
D e stichtingen houden zich verder 
nog bezig met voorlichting aan de 
Nederlandse samenleving en aan 
de buitenlanders, met het geven 
van cursussen in de Nederlandse 
taal, in de taal van het land van 
herkomst (aan kinderen van bui
tenlandse werknemers), verkeers
assen en technische cursussen. D e 
medewerking die de stichtingen 
aan deze cursussen verlenen is 
vooral van organisatorische aard. 
Enkele hunner geven ook  een 
bijdrage aan het onderwijs aan 
buitenlandse kinderen, die Neder
landse scholen bezoeken.
In het algemeen vonden de onder
vraagde functionarissen dat er 
meer faciliteiten v oor huisvesting 
van de buitenlandse werknemers 
en hun gezinnen moesten komen 
en dat er meer voorlichting moest 
worden gegeven, vooral in het 
land van herkomst.
D e directeuren van de stichtingen 
vonden dat het toelatingsbeleid en 
het wervingsbeleid beperkender en 
selectiever moest zijn.
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W aterleidingbedrijven w illen  slechts 
één k w a lite it d rinkw ater leveren: Ongefluorideerd of gefluorideerd

De W aterleid ingbedrijven  hebben m inister 
V orrin k  van volksgezondheid gevraagd 
e r  in de aangekondigde nieuwe wet op de 
fluoridering  van drinkw ater, waaraan op 
het m in isterie  van V olksgezondheid en 
M ilieuhygiëne w ordt gew erkt, vanuit te 
gaan, dat drinkwater slech ts in één kwa
lite it kan w orden ge leverd ; gefluorideerd  
of niet gefluorideerd .
Aan een eis tot het leveren  van twee 
kwaliteiten - ge flu or id eerd  en on g eflu ori
deerd -  kan binnen aanvaardbare grenzen 
niet w orden voldaan.
De VEWIN, waarin de w aterle id in gbedrij
ven zijn  veren igd , b a seert deze v is ie  
m ede op een recen t onderzoek  onder de 
29 bedrijven  die geflu orid eerd  water 
leveren .

Van deze 29 b ed rijven m etin tota a l8 53 .9 5 5  
aansluitingen hebben:

'8 bedrijven  m et 100.566 aansluitingen 
nooit een aanvraag tot verstrekking van 
ongefluorideerd  w ater ontvangen en v e r 
strekken dit dan ook niet;

5 bedrijven  (228.224 aansluitingen) 
hebben een aanvraag tot verstrekking van

ongefluorideerd w ater ontvangen m aar 
zijn  daartoe niet overgegaan. Het aantal 
aanvragen bedroeg  resp ectieve lijk  500; 
5; 1; 5 en 2.

De overig e  16 bedrijven  m et in totaal 
525.165 aansluitingen verstrekken  on ge
fluorid eerd  w ater aan hen die daarvoor 
in aanm erking w illen komen.

Het totaal aantal a fnem ers van ongefluo
rid eerd  w ater p er 1 februari 1973 wordt 
geschat op 2200. In de praktijk v e rs tre k 
ken de 16 bedrijven  op versch illen de  
w ijzen  ongefluorideerd  water: 
d oor tanks m et ongefluorideerd w ater op 
enkele punten in een stad te plaatsen; 
d oor in openbare gebouwen je rry ca n s  met 
ongefluorideerd w ater beschikbaar te 
stellen ;
door een tapkraan aan een pom pstation 
aan te brengen, waaruit ongefluorideerd 
water kan worden getapt; 
door openbare tapkranen in com binatie 
m et on tfluorid erin gsfilters die d oor het 
w aterleid ingbedrijf w orden beheerd , te 
plaatsen.

GEBREKKIG

Het is  duidelijk , dat a lle  genoem de m etho
den v o o r  het verstrekken  van on geflu ori
deerd w ater u iterm ate gebrekkig zijn , 
zow el in technisch  als in hygiënisch 
opzich t, ook v o o r  de a fn em ers. Z ij kunnen 
m oeilijk  w orden beschouwd als een 
aanvaardbaar alternatief v oor  diegenen, 
die ov er  ongefluorideerd  water wensen te 
kunnen beschikken. Men kan ze lfs  stellen , 
dat deze methoden v oor  vele  m ensen, 
zoa ls  zieken en m inder validen, m aar in 
vele  gevallen  ook v o o r  degenen die niet 
ov er  een auto beschikken, ondeugdelijk 
zijn . H ierbij z ij opgem erkt, dat ze lfs  deze 
gebrekkige methoden nog alleen  dan uit
voerbaar zijn  als het aantal gebru ikers 
ervan gering  is . Het zijn  nam elijk  alle , 

-behalve die van de kraan aan het pom p
station, in wezen ze e r  kostbare methoden.

De totale ja arlijk e  kosten verbonden aan de 
verstrekking van on geflu orideèrd  water 
d oor de 16 eerd er genoem de w aterleid ing
bedrijven  w orden op ca . f45 0 .0 0 0 ,-

begroot. D eze lasten komen geheel voor 
rekening van de bedrijven . Het ongefluo
rid eerde  w ater wordt v rijw e l steeds k oste 
loos verstrekt.

A lleen  een tweede w aterleiding, v oor  on ge
flu orid eerd  w ater, zou een gelijkw aardig 
a lternatief zijn . . Dit is  uiteraard 
u itgesloten. W ater is  nu eenm aal een 
m assaprodukt, dat s lech ts in één kw ali
teit kan w orden ge leverd . F luoridering  
van drinkw ater is dan ook alleen  praktisch  
u itvoerbaar indien daarbij w ordt aanvaard, 
dat d oor de w aterleid ingbedrijven  geen 
alternatief kan w orden geboden v oor  d ie 
genen die bezw aar hebben tegen g e flu o 
rid eerd  leid ingw ater, aldus de b r ie f  van 
de VEWIN.

Daar d oor het onlangs gew ezen a rrest 
van de Hoge Raad m ogelijk  een im passe 
dreigt te ontstaan, acht de VEWIN het 
gew enst dat het in voorbere id ing  zijnde 
wetsontw erp zo  spoed ig  m ogelijk  in de 
Staten-G eneraal in behandeling komt.

Tien jaar ontwihkeUngssamenwerkmg

EEN TRIESTE BALANS
Tien jaar ontwikkelingssamenwerking: het 
begrip zelf duidt al op een zekere evolutie. 
We spreken nog niet zo lang over ontwikke
lingssamenwerking; tien jaar geleden zeker 
nog niet. Dat was toen nog hulp aan de achter
gebleven gebieden, of aan de minderontwik- 
kelde landen, die later weer ontwikkelings
landen werden.
Wie tien jaar Nederlands ontwikkelingsbeleid 
onder de loupe neemt, houdt daarom als 
eerste indruk daarvan over, dat dit beleid 
in de afgelopen jaren snel is geëvolueerd. 
En ook in de internationale organisaties die 
zich met de problemen van de arme landen 
bezighouden wordt dit bevestigd. Nederland 
heeft daar, zeker in vergelijking met andere 
westelijke landen, een niet ongunstige repu
tatie opgebouwd. Maar juist daar merken we 
ook het sterkst hoezeer dit beleid zijn grenzen 
kent. Die grenzen liggen niet in de eerste 
plaats in de omvang van de hulpverlening. 
De Nederlandse ontwikkelingsbegroting is de 
afgelopen tien jaar snel en vrijwel geheel 
volgens de internationaal overeengekomen 
normen gestegen.

SNELLE STIJGiNG'
Kijken we r-.cia- de begroting van 1962, dan 
zien we dat toen nog slechts 0,35 procent 
van ons nationale inkomen werd besteed aan 
doeleinden ten behoeve van de ontwikkelings
landen. Dat kwam neer op een bedrag van 91 
miljoen dollar, ongeveer 328 miljoen gulden ). 
1962 was bovendien nog een gunstig ont
wikkelingsjaar. De volgende jaren zouden nog 
een aanzienlijke teruggang brengen; in 1963 
kwam de Nederlandse ontwikkelingshulp niet 
hoger dan 38 miljoen dollar, terwijl de be
dragen voor '64 en '65 respectievelijk 48 en 75 
miljoen dollar bedroegen.
Pas in 1966 zou het bedrag van 1962 voor het 
eerst worden overtroffen met een totaal van 
94 miljoen dollar (340 miljoen gulden) ). 
Sindsdien is het snel omhooggegaan. In 1972 
kwam de Nederlandse hulp voor het eerst 
boven de miljard gulden, terwijl voor 1973 
zelfs een bedrag van 1150 miljoen gulden is 
begroot, waarmee Nederland ongeveer aan de 
internationaal overeengekomen maatstaven 
voldoet.
Wat evenwel opvalt is, dat de ontwikkelings
hulp aanvankelijk overwegend als een zaak 
van kapitaalhulp en vooral ook als een zeer 
incidentele, voorbijgaande aangelegenheid • 
werd gezien. UNCTAD, de VN-organisatie 
die zo sterk de relatie tussen handel en 
ontwikkeling zou benadrukken, bestond in 
1962 nog niet. Zij werd pas in 1964 opgericht 
en Nederland stond toen, net als de andere 
westelijke landen, sterk terughoudend tegen
over deze nieuwe VN-organisatie. Het vond 
dat er eigenlijk al voldoende VN-organen wa
ren waarin de belangen van de ontwikkelings
landen aan bod kwamen.
Het is eigenlijk kenmerkend voor de opvat
tingen van die tijd dat de meest voor de hand 
liggende weg om de ontwikkelingslanden op 
eigen benen te leren staan -  het zelf verdienen 
van de gelden, nodig om het ontwikkelings
proces te financieren -  niet in aanmerking 
werd genomen bij het opstellen van het 
ontwikkelingsbeleid.

NOTA-BOT
Pas met de zogenaamde nota-Bot -  de vierde 
regeringsnota over ontwikkelingshulp die in 
1966 bij de Tweede Kamer werd ingediend 
door de toenmalige minister zonder Porte
feuille belast met, zoals dat heette, de aan
gelegenheden betreffende de hulp aan 
ontwikkelingslanden -  werd gewezen op de 
noodzaak om de hulpverlening te zien als „een
integrerend onderdeel ( ...... ) van het voor
langere termijnen ontworpen politieke en eco
nomische beleid van de hulpverlenende lan
den."
Tegelijk ook werd de opvatting geïntrodu
ceerd dat de hulpverlening niet beperkt kon 
blijven tot overdracht van kennis en kapitaal, 
maar dat „een internationaal gecoördineerd 
beleid en een internationale strategie" dienden 
te worden ontworpen die „verandering in 
het wereldeconomische beeld mede tot oog
merk heeft."
In deze nota vinden we in feite al alle ele
menten die het Nederlandse ontwikkelings
beleid in de jaren daarna tot op de huidige 
dag althans verbaal kenmerken: steun aan 
een internationale ontwikkelingsstrategie, 
programmering en meerjarenplanning voor 
de hulpverlening, internationalisatie van de 
hulp, herstructurering en aanpassing van de 
eigen economie.

NATO
Verbaal, want de praktijk van de hulpverlening 
is in feite beperkt gebleven tot de financiële 
hulpverlening. Op dit gebied had Nederland 
vrije armslag en voldeed het min of meer aan 
zijn internationale verplichtingen. In de meeste 
andere belangrijke sectoren, die verband 
houden met de relatie tussen arme en rijke 
landen, is Nederland afhankelijk van de be
langenorganisaties waarvan het deel uit
maakt: de EEG en de NATO.
Zonder twijfel heeft Nederland bijvoorbeeld 
de totstandkoming van een internationale ont
wikkelingsstrategie sterk bevorderd. In het 
handvest van dit zogenaamde DD 2-plan (DD 
is Development Decade-Ontwikkelingsdecen- 
nium) wordt evenwel een duidelijk verband 
gelegd tussen wélslagen van die strategie 
en de besteding van defensie-uitgaven voor 
ontwikkelingsdoeleinden, zonder dat die be
paling van enige invloed is geweest op onze 
defensiebegroting sinds 1970, het jaar waarin 
dit DD 2-plan werd aanvaard. Onze defensie- 
verplichtingen in NATO-verband verhinderen 
dat Nederland daaraan op eigen houtje uit
voering geeft.

EEG
Op het gebied van de handelsbevordering 
en de prijsstabilisatie ten aanzien van pro- 
dukten uit ontwikkelingslanden zijn we sterk 
gebonden aan wat het EEG-lidmaatschap ons 
oplegt. Zo neemt Nederland niet deel aan de 
door UNCTAD tot stand gebrachte Internatio
nale Suikerovereenkomst (hoewel Neder
landse ministers dit bij herhaling hebben 
bepleit) en blijft ons land ook -  in strijd met 
wat UNCTAD wil -  van de met de EEG 
geassocieerde Afrikaanse landen eisen dat 
zij een tegenprestatie leveren voor handels

voorrechten die zij op de EEG-markt hebben. 
Nederlandse „aktie" in de betrokken organi
saties heeft daar maar weinig aan kunnen 
veranderen. Die aktie wordt bovendien aan 
banden gelegd door een in meerderheid op 
behoud en zekerheid spelende achterban. 
Het zijn vooral de oudere generaties die -  en 
dat is niet helemaal onbegrijpelijk -  argwa
nend staan tegenover de snelle veranderingen 
die zich in onze samenleving voltrekken. Zij 
con.stateerden niet zonder reserve hoe in de 
jongste verkiezingsstrijd voor het eerst niet 
de maatschappelijke vooruitgang, maar de 
structurele hervorming van onze maatschappij 
in het debat prevaleerde.

WISSELWERKING
Dit verklaart voor een deel het gebrek aan 
armslag dat onze politici in internationale 
organisaties hebben bij het bepleiten van 
structurele veranderingen, voorzover zij daar 
overigens zelf in geloven. Tot misnoegen van 
vele jongeren die een geloofwaardigheids- 
kloof zien tussen wat onze regeerders doen 
en zeggen wat ze willen doen. De meest op
merkelijke ontwikkeling sinds 1962 is dan ook 
de vervreemding die is opgetreden tussen 
onze politici en de naar aktie en veranderingen 
strevende jongeren.
Er is aanvankelijk wel degelijk een wissel
werking tussen aktie van jongeren en rege
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Nota hulpverlening aan minder ontwikkelde landen (min. van buitenl. zaken, 1966).

Voor deze ouderere generaties is er al zoveel 
veranderd. Zij willen graag nog wel enigé 
herkenningspunten van vroeger overhouden. 
Zij hebben bovendien at zoveel veranderingen 
in ongunstige zin meegemaakt. In de crisistijd 
vóór de Tweede Wereldoorlog kon van de ene 
dag op de andere de wereld voor je ver
anderen als je uit een toch al wankel geworden 
baan werd ontslagen.

ANGST
Een van de herkenningspunten voor de 
ouderen is daarom de centrale plaats die het 
werk nog altijd in onze samenleving inneemt. 
Onze politiek wordt ook nu nog sterk beheerst 
door de angst voor terugkeer naar de voor
oorlogse situatie van onzekerheid. Wie op 
zekerheid speelt, speelt vooral op volledige 
werkgelegenheid. En dat hebben we de laatste 
jaren heel sterk gedaan, zo sterk dat we hier 
meer werk hebben binnengehaald dan we met 
z'n allen aan kunnen (vandaar de gastarbei
ders) en dat we meer produceren dan we 
eigenlijk nodig hebben (vandaar de aandrang 
tot consumptie).
Daarnaast heeft de introduktie van een hele 
reeks sociale voorzieningen een mentaliteit 
bevorderd die sterk op zekerheid en behoud 
is ingesteld. De oudere generatie wil niet 
graag meer kwijt wat ze heeft. De uitdrukking 
d/e goeie ouwe tijd hoor je steeds minder. 
Voor de ouderen van nu is het, en dat mis
schien wel voor het eerst in de geschiedenis, 
de vraag of toen zoveel beter was dan nu. 
Zij hebben daarom sterk de neiging afwijzend 
te staan tegenover veranderingen. En dat is 
helemaal niet zo gunstig voor bijvoorbeeld 
onze verhouding met de arme landen die het 
van veranderingen niet alleen daar, maar ook 
hier en in de relatie tussen ons en hen 
moeten hebben.

ringsbeleid geweest. Die wisselwerking leidde 
onder andere tot de al gesignaleerde aanzien
lijke verhoging van de Nederlandse ontwikke
lingsbegroting. Maar daarmee waren we in het 
ontwikkelingsbeleid al gauw aan onze grenzen 
gekomen. Het verlangen naar zekerheid en 
behoud in nationaal verband en onze relaties 
in internationaal verband lieten niet toe, dat 
onze politici de snelle evolutie volgden in de 
opvattingen van de jonge avantgardisten en 
wat zij aan aktie bepleitten: van meer hulp via 
betere hulp, meer handelsmogelijkheden, 
politieke bewustwording, mentaliteitsverande
ringen, structuurhervormingen, elitekritiek tot 
tenslotte -  en dat is de situatie waarin wij op 
het ogenblik leven -  een grote mate yan 
apathie waar het de belangen van de Derde 
VVereld betreft.
In de jongste verkiezingsstrijd waren het de 
politici die soms en dan nog geforceerd de' 
Derde Wereldproblemen en het Nederlandse 
beleid aan de orde stelden. Uit het gehoor 
kwam de aandrang daartoe niet. Het sociaal 
akkoord en de werkende jongeren overheer
sten het debat. De Derde Wereld is niet langer 
de inzet van de maatschappelijke verande
ringen die de zogenaamde avantgardisten 
bepleiten. Het trieste is eigenlijk dat de op
komst van de Derde Wereld wel de stoot heeft 
gegeven tot het aan de orde stellen van die 
veranderingen, maar nu vrijwel buitenspel 
wordt gezet. Ze schijnt opnieuw te worden 
gebruikt voor onze eigen belangen en inte
ressen of wat we vinden dat daarvoor door
gaat En ook dat is een vorm van neokolo
nialisme.

Dick Scherpenzeel,

(uit: Vice-Versa)
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Hillegersberg geeft zijn mening
Resultaten van een ondeizoek naar leden-bestand 

en meningen in de CH-kiesvereniging „Hillegersberg”

Uitgebracht door h e t Bestuur 
van de Kiesvereniging  
„Hillegersberg" (Rotterdam )

1

LEDENBESTAND 1 öeroep.

1 '̂̂ deren.
Van het aantal adressen zijn; 75 % echt
paren, 15% alleenwonende vrouwen, 10%
alleenwonende mannen. ƒ 9®6oor(e-

INLEIDING

Bij iedere verenigii^ is het een probleem omd.m.v. vergaderingen een juiste kommu- 
nikatie te bereiken tussen leden en bestuur. De mens is blijkbaar behept met een vrij 
grote traagheid om vergaderingen te bezoeken, waardoor de problematiek ontstaat, 
dat het meestal hetzelfde kleine percentage der leden is, dat op een vergadering 
domineert en daarmede de richting van een vereniging bepaalt.

Daardoor gebeurt het dikwijls, dat een andere lijn wordt uitgestippeld dan de ,,zwijgen
de meerderheid”  zou wensen. Bij een gewone vereniging kan men daar vrede mee 
hebben, 'aangezien men zich op het standpunt kan stellen: als ze dit niet willen, dan 
hadden ze maar op de vergadering moeten komen. Bij een politieke kiesvereniging 
echter is dit catastrofaal, aangezien het hierdoor kan gebeuren dat in de verenigingen 
een totaal ander beleid wordt gevoerd dan overeenkomt met de meerderheid en dit 
blijkt dan bij de verkiezingen.

Aangezien het doel van de kiesvereniging 
is, bepaalde opvattingen hun invloed te 
kunnen laten gelden in het politieke ge
beuren, is het hier van het allergrootste 
belang dat het bestuur weet, wat er wer
kelijk in het ledenbestand leeft.
Deze informatie nu krijgt men ook niet 
door schriftelijke enquetes onder de leden, 
omdat ook dan weer meestal slechts het
zelfde kleine percentage de vragen be
antwoordt.
Om nu te pogen in dit tijdsgewricht, 
waarbij het om zeer wezenlijke beslis
singen gaat in het bestaan van de CHU, 
er iets speciaals aan te kunnen doen, 
heeft het bestuur van de CH-kiesver
eniging Hillegersberg besloten zelf de 
leden op te zoeken en te interviewen.

WERKWIJZE VAN HET ONDERZOEK

Ieder der bestuursleden kreeg een onge
veer gelijk aantal adressen toegewezen, 
om te bezoeken. Voor deze neemt hij of 
zij als het ware de verantwoordelijkheid 
op zich. Normalerwijze zal dit zeer wei
nig tijd behoeven te kosten, omdat nieuwe 
leden zich vrijwel niet aanmelden en 
daarnaast een nieuw bestuurslid alle tijd 
heeft om zijn ca. 10 adressen eens een
maal persoonlijk te bezoeken.
Na zo’n eenmalig persoonlijk contact ken
nen de leden hun bestuurslid/contactper- 
soon en is het, wanneer daar behoefte 
aan zou bestaan, bijzonder eenvoudig om 
óf de achterban snel te informeren, of 
omgekeerd, zich op de hoogte te stellen 
van wat er in zijn groepje aan opvattin
gen bestaat. Op de vergaderingen kunnen 
er dan met kennis van de situatie richt
lijnen worden bepaald en eventueel be
slissingen genomen.

Ten behoeve van dit inventarisatie-gedeel- 
te van het contactwerk werd een leden- 
kaart gedrukt, met vragen waartegen geen 
der leden bezwaar behoeft te hebben deze 
te beantwoorden. De antwoorden plus de 
indruk van lietbestuurslid/contactpersoon 
uit het gesprek geven de mogelijkheid om 
per kiesvereniging een overzicht te krijgen 
van het ledenbestand.

Bij deze eerste inventarisatie zijn tevens 
enige aktuele enquêtevragen voorgelegd, 
waarvoor een aparte rode kaart werd 
gedrukt.

Bovendien werd bij het bezoek overhandigd 
een gedrukte kaart met de adressen van 
de diverse bestuursleden, hetgeen op de 
leden een goed indruk maakte.

Het bestuur overweegt nu om dit initiatief 
ter verbetering van het contact tussen 
leden en bestuur nog wat systematischer 
op te zetten, waarbij gedacht wordt in 
de richting om eventueel per bestuurslid 
een vrijwilliger uit de leden per groepje 
in te schakelen, die bij de contacten kan 
assisteren. De werkzaamheden kunnen nl. 
zijn: vragen stellen, de leden informeren 
over belangrijke kwesties, publikaties 
rondbrengen, eventueel ook helpen bij het 
innen van kontributies.
Men hoopt door dit alles te systematise
ren, het voor het bestuur mogelijk te 
maken om zich goed geïnformeerd te kun
nen concentreren op meningsvorming over 
beleidsbeslissingen.

Bij de eerste proef die in deze kiesver
eniging werd genomen, moet er natuurlijk 
rekening mee worden gehouden, dat bij de 
vragen bepaalde formuleringen achteraf 
beschouwd wat duidelijker hadden moeten 
worden gesteld en verder, dat bestuurs
leden geen geoefende enquêteurs zijn, zo
dat hier en daar een kleine onnauwkeurig
heid niet te voorkomen was, waardoorbij- 
voorbeeld een bepaalde vraag niet gesteld 
of niet beantwoord werd. Aangezien voor 
dit inventariseren echter het belang 
slechts ligt in het verzamelen van indruk
ken en richtlijnen, zijnde op dit moment 
voorliggende resultaten reeds voldoende 
duidelijk en maatgevend.

RESULTATEN VAN DE 
INVENTARISATIE

Per 19 juni 1973 was 84 procent van het 
ledenbestand bewerkt, met ca. 85 procent 
volledige beantwoording daarvan. De c ij
fers van de uitkomsten berusten dus op 
ca. 65 procent van het totaalbestand en 
kunnen derhalve zeker als representatief 
gelden. Uit de volgende gegevens bleek:

Van het aantal leden zijn: 30% vrouwen, 
70% mannen, praktisch 0% jongeren.

Van het aantal echtparen zijn: bij 30% 
beiden lid, bij 40% is de vrouw geen lid, 
doch stemt CHU, bij 30% stemt de vrouw 
geen CHU, bij ca. 22% is de vrouw nog te 
bewerken van CHU-stemmer naar lid.

Verder hebben ca. 30 procent dezer gezin
nen jongeren, gemiddeld 3 kinderen (% jon
gens, % meisjes), waarvan geen enkel lid 
is van CHU of CHJO. Bij ca. lOOleden met 
80 echtparen, waarvan 30 % met 3 kinderen, 
vinden we dus de verantwoording over 72 
kinderen, die blijkbaar geen van allen ertoe 
gebracht zijn lid van de CHU te worden. 
(Niet meegeteld zijn reeds getrouwde 
kinderen). Helaas zelfs practisch geen 
interesse voor de CHU, terwijl er op 
zichzelf een grote politieke belangstel
ling bleek te bestaan bij deze jongeren.

Aan positiefs is te melden, dat van dr 
echtparen waarbij zowel man als vrouw lid 
zijn, bij de helft de vrouw lid is geworden 
bij het huisbezoek. Dit is dus een punt, 
dat ook verder de aandacht verdient.

Bij totaal 64 bezochte adressen werden 
20 adressen opgegeven, welke men als 
mogelijke potentiële leden voor de CHU 
meenden te kunnen melden. Uit ca. 100 
leden zouden er op deze wijze dus 32 
adressen te verzamelen zijn, welke nu ver
der via huisbezoekenbewerkt gaan worden.

LEEFTIJDEN EN DUUR 
LIDMAATSCHAP

Beide waarden kan men grafisch uitzet
ten. De grafiek van de leeftijdsfrekwen- 
tie geeft een gemiddelde leeftijd aan van 
55 jaar, terwijl in de leeftijdsgroep van 
20-40  jaar practisch geen leden voor
komen. Wetende dat in het huidige tijds
gewricht dit juist de leeftijdsgroep is 
waarop onze turbulente maatschappij moet 
draaien, zullen wij ons over dit missen 
van de aansluiting ernstig hebben te be
zinnen.

Het bestuur zou het bijzonder interes
seren te weten, wat de resultaten van een 
gelijke rondvraag bij andere kiesvereni
gingen .zou zijn.

De vraag aan de leden over de duur van het 
lidmaatschap was helaas nog slecht beant
woord, zodat daar geen algemene conclu
sies uit te trekken zijn. Een vrijmoedige 
poging echter om de weinige waarden in 
een grafiek uit te zetten, geven een ver
rassend resultaat, namelijk 3 pieken, 
en wel:
bij 50 jaar en langer, kennelijk dus de 
sterke leden van het eerste uur, die trouw 
zijn gebleven; dan een piek in de buurt van 
30 jaar, die zou kunnen wijzen op een na
oorlogse periode; de piek bij ca. 10 jaar 
is niet helemaal verklaarbaar.

Het betekent, dat er sinds 5 jaar practisch 
geen nieuw lid meer bijgekomen is en die 
enkeling uit de laatste twee jaar bleek lid 
te zijn geworden nadat door de drie con
fessionele partijen uitgesproken was te 
zullen samengaan in een CDP.

NOG ENIGE INTERESSANTE GEGEVENS

LEDENACTIVITEITEN

De huisbezoekers was ook gevraagd een 
oordeel te geven over de activiteiten of 
mogelijke activiteiten in verenigingsver
band der leden. Dit leverde het volgende 
resultaat op:

Van 55% is door huiselijke verhoudingen, 
gezondheid of werkkring geen enkele acti
viteit te verwachten; 45% is van goede 
wil, waarvan 20% geschikt te achten is 
voor verenigingswerk. Van deze 20% is 
nu slechts circa 13% actief.

HOE KRIJGT MEN 
POLITIEKE INFORMATIE?

Ca. 80% leest of kent het maandblad De 
Nederlander; ca. 30% ook het weekblad; 
ca. 15% het CH-tijdschrift; ca. 40% neemt 
kennis van de diverse publicaties.

Het woord ,,lezen”  van het maandblad, 
zal waarschijnlijk met een korreltje zout 
moeten worden genomen, aangezien,,ken
nen”  nog niet betekent dat men het leest. 
Het komt er dus practisch op neer, dat 
met de publicaties nog niet de helft van 
de eigen leden worden bereikt, laat staan 
niet-leden of andersdenkenden. Huisbe
zoek en persoonlijk contact zal grote prio
riteit dienen te krijgen.

CONTRIBUTIEREGELING

De voorgestelde regeling van f25 ,- per 
lid en f45 ,- per echtpaar is goed ontvan
gen: 90 procent voor.
Slechts enkelen uitten bezwaren, doch 
daarover valt te praten. Wèl werd de wens 
bij een enkeling uitgesproken om naast 
de f25 ,- per lid, per echtpaar f37,50 
contributie als regeling te stellen. Bereid 
tot extra bijdrage 75 procent, is ook ver
heugend. 90 procent wil betalen per giro.

CONTACTPERSOON

Aanvullend op de opmerking onder hoe 
krijgt men politieke informatie?, is het 
verheugend dat 50 procent openstaat voor 
persoonlijk contact en 30 procent voor 
contact in kleiner groepsverband.

LEDENBESTAND INGEDEELD 
NAAR BEROEP

ACTUELE VRAGEN TOELICHTING

De volgende vragen zijn gesteld: PARTIJLEIDING

(1)
(2)

( 3 )

(4)

(5)

(6 )

u bent voor/tegen een CDP.
indien voor: dan een open/gesloten
Partij.
ziet u voor de CDP de Bijbel: 
als de enige richtlijn /m ede beslis
send /  geen invloed, 
moet de Partijleiding zijn:
a) sterke leiding van bovenaf;
b) besluitvorming vanuit de kiesver

enigingen.
bent u voor/tegen het met één lijst 
uitkomen van AR, CHU, KVP bij de 
a.s. Raadsverkiezing in Rotterdam, 
indien voor, bent u'dan voor/tegen 
dat dit met een progressief links 
georienteerd program moet zijn.

Studenten 0%
hand- en industrie-arbeiders 0%
huisvrouwen IV %
gepensioneerden 33%
administratief en zelfstandig 50%

RESULTATEN:

Totaal
85%

Totaal
77%

3%
9%

11%

Totaal
83%
11%
6 %

VERGADERINGENBEZOEK

Het blijkt, dat er op de vergaderingen 
practisch slechts 10 procent komt, zodat 
duidelijk is, dat ons zoeken naar een nau
wer contact met de achterban van groot 
belang is om niet in onbedoelde dictatuur 
of oligarchie te vervallen, aldus de Kies
vereniging Hillegersberg.

Opmerking: De cijfers welke deze moment
opname heeft- opgeleverd, zijn niet alle 
even rooskleurig. Voor nog kleinere kies
verenigingen zal dit nog wel zwaarder 
wegen.
Toch is het interessant te memoreren, 
dat uit de gelederen van de Kiesvereniging 
Hillegersberg in de loop der jaren zeer 
veel leidende figuren uit onze CHU zijn 
voortgekomen. Wij noemen: lid van de 
Raad van State, een minister, leden van 
de Eerste Kamer en Provinciale Staten, 
Rijnmondraad, Gemeenteraad, Bestuur 
Kamerkring en ook Uniebestuur.

,,Het is een interessante opgave voor 
het huidige bestuur met de leden deze 
traditie ook in de nu komende nieuwe 
constellatie van CDA en CDP voort te 
zetten” , zo stelt het verslag van de 
Kiesvereniging.

Onderwerp (1) CDP 
Verdeling
voor
voor met voorbehoud 
tegen

Onderwerp (2) 
Verdeling
open (dit in CHU-zin) 
open voorbehoud 
gesloten 
geen mening

Onderwerp (3) 
Verdeling
Bijbel medebeslissend 
Bijbel enig beslissend 
geen mening

Onderwerp (4) Partijleiding
Verdeling Totaal
sterke leiding 17%

.kiesvereniging 34%
beide 42 %
geen mening 7%

Onderwerp (5) Samengaan bij gemeente
raadsverkiezing
Verdeling Totaal
tegen één lijst 12%
voor één lijst 88%

Onderwerp (6) Progressief links pro
gramma
Verdeling Totaal
voor 21%
tegen 46%
voor met voorbehoud 30 %
geen mening 3%

Aantal gevraagden: 71 =81^ 
zochten.

van de be-

Als wij bovenstaande cijfers in wat af
geronde getallen samenvatten, waarbij wij 
bijvoorbeeld het cijfer van vóór met voor
behoud verdelen over vóór en tegen, komen 
wij tot de volgende percentages:

vóór de CDP
vóór een open CDP
Bijbel medebeslissend

80%
83%

Samen en geen mening opgeteld en omge
slagen, geeft ongeveer de volgende ver-, 
houding:
sterke leiding : leiding vanuit kiesver
eniging = 2 : 3 .

Duidelijk domineert gevoel voor kiesver
eniging, doch eveneens blijkt duidelijk de 
desondanks onverbrekelijk daarmede sa
menhangende noodzaak ook een sterke 
topleiding te hebben.

GEMEENTERAADSVERKIEZING

88 procent wenst één lijst van KVP, ARP 
en CHU. Dit getal zullen we ons bij de 
komende verkiezingen goed voor ogen 
hebben te houden, zo stelt de Kiesvereni
ging in de conclusies.

PROGRAMMA

Hier was de vraagstelling eigenlijk ondui
delijk, omdat er gevraagd werd of men voor 
een progressief links programma zou zijn. 
Het bleek, dat de 30 procent vóór met voor
behoud allen het woord ,,links”  hadden 
doorgestreept.

Het komt er dus op neer, dat men, reke
ning houdend hiermede, slechts kan con
cluderen: 51 procent is voor eenprogres- 
sief programma, doch indien links, slechts 
21 procent. De 46 procent tegen konden 
niet nader worden geanalyseerd, doch de 
aanduiding is er, dat ook hier het woord 
,,links”  heeft afgestoten.
Als wij aannemen, dat van dit percentage 
de helft tegen en de helft vóór progres
sief zou zijn zonder links, zou menkunnen 
zeggen: ongeveer 75 procent is vóór een 
progressief programma en 25 procent 
niet, zo blijkt het bestuur van de Kies
vereniging.

SLOT

Aangezien de Kiesvereniging Hillegers
berg (Rotterdam) het rapport heeft aange
boden ter bespreking in De Nederlander 
is hier en daar iets weggelaten, ter ver
korting. Het gehele rapport is te verkrij
gen bij de 2e secretaris: C. J. Aafjes, 
Jeroen Boschlaan 49, Rotterdam-13.

De redactie wil graag bijdragen tot poli
tieke duidelijkheid en maakt hierbij de 
opmerking: wat i s ,,links” , ,,progressief”  
nog waard als men deze woorden zonder 
nadere omschrijving in een enquete ge
bruikt. Deze woorden hebben tegenwoordig 
zoveel betekenissen. Voor ieder scheppen 
zulke woorden verschillende beelden.

Tenslotte laat de redactie de opmerking 
dat het een interessante opgave voor het 
huidige bestuur zou zijn de traditie voort 
te zetten dat de Kiesvereniging Hillegers
berg de leverancier moet blijven van een 
groot aantal leidende figuren in de CHU, 
voor rekening van dat bestuur. Hillegers
berg is een elite-wijk van Rotterdam.

V. D.
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Te weinig Nederlanders 
bij de Europese 
Gemeenschappen?
In Nieuw Europa van maart j.l. gaf onze Brusselse correspondent onder de titel: 
‘Schudden, zwarte pieten en schaken’ een suggestief beeld van de problemen welke 
gerezen zijn bij de reorganisatie van de Brusselse administratie ten gevolge van de 
toetreding van Groot Brittanië, Denemarken en Ierland tot de Europese Gemeen
schappen. Aan het slot van dit artikel werd op het feit gewezen dat Nederland in je 
rang van hoofdadministrateur en daaronder ondervertegenwoordigd zou zijn. Onze 
correspondent schrijft:
‘D it is een ernstige zaak, want het komt grotendeels door een volkomen gebrek aan 
belangstelling van onze landgenoten voor een Europese carrière. Daar zelfs de hogere 
rangen in het Europese apparaat meestal na interne promotie worden bezet, zal men 
spoedig geen voldoende Nederlanders meer vinden om de beschikbare posten te bezet
ten’. Reden te meer om eens dieper op dit probleem in te gaan.

Waarom Nederlanders?
Een voor de hand liggende vraag is’ 
‘Waarom Nederlanders? ’ Immers: artikel 
II eerste lid van het Statuut van de amb
tenaren van de Europese Gemeenschap
pen zegt met zoveel woorden: ‘De ambte
naar dient bij het uitoefenen van zijn 
werkzaamheden en bij het bepalen van 
zijn gedrag uitsluitend de belahgen van de 
Gemeenschappen voor ogen te houden, 
zonder aanwijzingen te vragen of te aan
vaarden van enige regering of van enig ge
zag, enige organisatie of persoon buiten 
zijn instelling’. D it geldt vooralle ambte
naren en men zou dus kunnen conclude
ren dat het weinig of geen verschil maakt 
of er veel of weinig ambtenaren van een 
bepaalde nationaliteit zijn. Dit is te een
voudig geredeneerd.

Belangrijke rol
Stel eens het volkomen denkbeeldige ge
val, dat het hele apparaat van de Gemeen
schappen uitsluitend met ambtenaren van 
één nationaliteit zou worden bemand, 
bijvoorbeeld Fransen of Engelsen. Het 
aanzien van het apparaat zou totaal ver
schillend zijn. Instelling, opleiding en 
aanpak van de problemen zijn bij een 
Fransman anders dan bij een Engelsman. 
Beideh hebben hun eigen identiteit. Dit 
verschil in identiteit is een belangrijke in
breng van de verschillende nationalitei
ten. De confrontatie van verschillende 
achtergronden, inzichten en werkwijzen 
is één van de meest positieve resultaten 
van het eenwordingsproces. En daarbij 
mag geen nationaliteit ontbreken. Maar 
er is nog meer. Het is in de Europese ad
ministratie dat de maatregelen, welke 
neergelegd worden in verordeningen en 
richtlijnen, ontworpen worden. Daarbij 
dient men uiteraard uit te gaan van de 
bestaande toestand in de Lid-staten. En 
daarbij speelt de Europese ambtenaar van 
hoog tot laag een belangrijke rol.
Van de Europese ambtenaar wordt ver
wacht dat hij op de hoogte is van feiten 
en toestanden in zijn land van herkomst. 
Vragen van chefs of collega’s als ‘Hoe is 
dat bij jullie geregeld? ’ of ‘Is er bij jullie 
een instituut of instelling die dat doet? ’ 
zijn normaal. Als de betrokkene het niet 
weet, zal hij het moetén uitzoeken. En 
hierbij is de taak van de Nederlandse 
ambtenaar belangrijk, want een Nederlan
der kan wel uitzoeken, hoe iets in Frank
rijk of Duitsland geregeld is, maar voor 
een Fransman of Duitser is het veel moei- 
lijker zo niet onmogelijk om dit in Neder
land te doen als gevolg van de taalbar
rière. Ook zal de Nederlandse ambtenaar 
wel eens door een collega te hulp worden 
geroepen voor het lezen of redigeren van 
een Nederlandse tekst.
Kortom: de aanwezigheid van Nederland
se ambtenaren op alle niveaus is nodig 
voor het goed laten verlopen van de be
trekkingen tussen de instellingen van de 
Gemeenschap en Nederland.
De Europese ambtenaar is dus geen 
emigrant die de banden met het land van 
herkomst verbreekt om elders een nieuwe 
toekomst op te bouwen. Voor de Euro
pese ambtenaar is het juist van belang 
voor het goed uitoefenen van zijn functie 
zijn contacten met het land van herkomst 
te handhaven en op de hoogte te blijven 
van hetgeen daar gebeurt.

De aanwerving van Europese ambtenaren
Onze Brusselse correspondent vestigde er 
ai de aandacht op dat de hogere rangen 
meestal door promotie worden bezet. 
Het streven is de ambtenaren aan de basis 
van hun carrière te recruteren. Het voor
deel daarvan is dat de ambtenaar geheel 
in de diensten van de Gemeenschap ge
vormd wordt, de sfeer daarvan aanvoelt 
en van het begin af aan de problemen in 
een Europese optiek ziet.

Dat is dan ook de reden waaróm wij 
fervent tegenstander zijn van het systeem

de posten van hoofdambtenaren bij de 
Europese Gemeenschappen te bezetten 
door nationale ambtenarén tijdelijk bij de 
Gemeenschappen te detacheren. Daarbij 
bestaat dan ook het gevaar dat de gedeta
cheerde ambtenaar zijn toekomstige posi
tie in de nationale administratie te veel 
voor ogen zou houden bij de uitoefening 
van zijn Europese taak.

Het toelatingsexamen
Om Europees ambtenaar te worden moet 
men zich aan een vergelijkend onderzoek 
onderwerpen, dat periodiek gehouden 
wordt.
Het examen dat uit een schriftelijk en 
een mondeling gedeelte bestaat, kan in de 
moedertaal worden afgelegd. Ook wordt 
een onderzoek ingesteld naar de talen
kennis van de kandidaten. Het spreekt 
vanzelf dat de kandidaten enige kennis 
van de problematiek van de Europese 
integratie dienen te hebben. Zij die 
tijdens hun studie kennis van deze pro- 
olematiek opgedaan hebben, zullen onge
twijfeld een goede kans van slagen heb
ben. Zeer belangrijk is echter dat men 
zich in woord en geschrift helder en dui
delijk kan uitdrukken. En daaraan ont
breekt bij de Nederlanders wel iets. Wie 
dat niet in het Nederlands kan, moet niet 
de illusie hebben dat hij dat ooit in een 
vreemde taal kan leren.
Gelukkig leverde het laatste examen een 
behoorlijk aantal Nederlanders als ge
slaagden op. Dat is wel eens anders ge
weest.

Meer kandidaten
Het is dus zaak dat zich meer Nederlan
ders voor het examen aanmelden. In ver
gelijking met de andere Lid-Staten geven 
zich te weinig Nederlanders daarvoor op. 
Ik kan niet aannemen dat examenvrees 
daarbij een rol speelt. Men moet echter 
wel weten wat men te wachten staat. De 
Europa-Instituten aan onze universiteiten 
zouden op de hoogte dienen te worden 
gesteld van de eisen die aan de kandida
ten gesteld wordel^.
Een Europese loopbaan is interessant en 
de bezoldiging is goed. In beginsel heeft 
iedere geslaagde kandidaat de mogelijk
heid de hoogste rangen te bereiken. De 
rang van hoofdadministrateur (A4) ligt, 
zoals de ervaring leert, in ieder geval in 
het bereik van degenen die hun carrière 
als adjunct-administrateur hebben aange
vangen.
Er is dus geen enkele reden dat de Neder
landers hier bij de andere nationaliteiten 
achterblijven.
De vraag is echter of er voldoende be
kendheid gegeven wordt aan deze moge
lijkheid van een Europese carrière. Een 
enkele advertentie in een dagblad of tijd
schrift is niet voldoende. Wij zullen ons 
erover moeten beraden om te zien wat 
hieraan te doen is.

Uit: Nieuw Europa. A .R .A . THEUNISSEN

B erlaym ont. . . de aanwezigheid van Nederlan
ders daar is belangrijk voor het goed iaten ver
lopen van betrekkingen tussen de instellingen 
der Gemeenschap en N ederiand. . .

Het moderne bankwezen:

anders dan vroeger
door professor doctor G. J. M. Vlak, lid hoofddirectie van Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank GA

De ontwikkeling van het n ie t-coop era tieve  
bankwezen heeft tot in het recen te verleden  
para lle l gelopen aan de ontwikkeling van 
handel en industrie. Het voldoen  aan de 
financieringsbehoefte van handel en indus
trie  was tot v oor  k ort veruit de belang
rijkste  taak die dit bankwezen zich  stelde. 
Ons eigen coöp era tieve  bankwezen zag 
trouwens vroeg er  haar eigen lijke taak ook 
in het b ijzonder in d eb ed rijfs fin an cierin g , 
m et name in de landbouw en de daaraan 
verwante sectoren . D aarvoor waren de 
banken opgericht, zoa ls  de oude naam 
landbouwkredietbank al uitdrukte.
De uitbreiding van activiteiten  van het g e 
hele bankwezen in de richting van het v o l
doen aan financieringsbehoeften  in de  zeer  
ruim e zin, ook die van de gezinshuishou
dingen, is een activ ite it d ie, zek er  h isto
r isch  gezien , van recen te  datum is .
De econ om isch e, de technische en de 
m aatschapp elijk -socia le  ontwikkeling van 
de laatste v ijftig  ja a r  hebben aan de g ez in s 
huishoudingen veel m eer zekerheid  van

w erkgelegenheid en daardoor v a n e e n co n - 
tinue-inkom en versch a ft dan v ro e g e r  het 
geval was. H ierdoor is  een basis  gelegd 
v o o r  b eslissingen , die langere tijd kunnen 
overz ien . De stijg ing van de w elvaart, 
d ie gedem onstreerd  wordt d oor  een s t i j
ging van het besteedbaar inkomen over 
g ro tere  groepen  van de bevolking, geeft 
aan de gezinnen ru im ere  k eu zem ogelijk 
heden tussen consum ptieve bestedingen 
en erzijd s  en spaarbested ingen anderzijds. 
A nders gezegd: bestedingen op het hui
dige m om ent dan w el bestedingen op een 
m om ent in de toekom st.
M aar ju ist d oor het hogere besteedbaar 
inkom en en d oor  de g rotere  zekerheid 
van de continue inkom ensstroom  is  ook de 
m ogelijkheid geopend om nu consum p
tieve bestedingen te verrich ten , waarvan 
de betaling gesp reid  w ordt over een p e r io 
de die in de toekom st ligt.

EEN REVOLUTIE
Het is  duidelijk  dat deze s lech ts sum m ier

aangeduide ontwikkeling ook het bank
wezen niet onberoerd  heeft gelaten. Onze 
voorou d ers-b a n k iers  zouden - wanneer zij 
vandaag w eer eens een kijkje zouden kun
nen kom en nemen binnen de banken - 
van een revolu tie spreken  die z ij in hun 
tijd w ellicht nooit zouden hebben kunnen 
voorzien .
De gehele opstelling van het bankwezen 
is  im m ers aanzienlijk  veranderd. Ied er
een, die de evolutie in de loop van de tijd 
v oor  zich  ziet, za l dit z ijn  opgevallen. 
De dichte gebouwen, waarvan het enkele 
raam  met tra lies  van de buitenwereld 
was a fgescherm d, hebben plaats moeten 
maken voor  kantoren m et vee l ram en en 

'm e t ',o p e n  ruim ten, die gastvrijheid  d e 
m onstreren. U iteraard is  dit a lleen  de 
buitenkant. M aar ook aan de binnenkant 
tussen de m uren van het bankgebouw heb
ben aanzienlijke veranderingen p laatsge
vonden. In het verled en  zat de bankier 
in stem m ig donker costuum  gekleed in 
z ijn  kantoor en ontving daar de cliën t om
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m et hem over een kred iet te spreken. 
Ook de overig e  m edew erkers van de bank 
-  in v ro e g e r  tijden klerken genoem d - 
zaten rustig en stem m ig gekleed hun ad
m inistratieve werkzaam heden te v e r 
richten .
Het betreden van een bankgebouw was geen 
s inecure. Iemand die dit deed, m oest goed 
weten, w aarover hij kwam praten; , ,g e 
wone m ensen”  hadden m et een bank niets 
te doen.

VERNIEUWING

Bankiers waren m ensen, w ier taak bestond 
uit het verlenen  van krediet, uit het spreken 
m et cliënten  over de financiële behoefte en 
de financiële situatie van hun b ed rijf. De 
d irectie  van een bank bestond ook uit ban
k iers  in de zin zoals h ier beschreven . 
Aanvulling van de d ire ctie  vond dan ook b ij 
uitstek plaats uit de s fe e r  va n h etk red ie t- 
v erlen in gsbed rijf van de ondernem ing. 
In het m oderne bankbedrijf heeft uiteraard 
de kredietverlening aan handel en industrie 
nog steeds -  afhankelijk van aard en r ich 
ting van het individuele bankbedrijf - een 
z e e r  belangrijke plaats.
En natuurlijk zien  ook nu nog de co ö p e ra 
tieve banken de financiering van land- en 
tuinbouwbedrijven als een van hun specia le  
taken.
M aar de ontwikkeling van de banken in onze 
tijd is toch duidelijk gerich t op een veel 
ru im ere cliëntenkring dan v roeg er. Die 
cliënten  kom en niet m eer uitsluitend uit de 
ondernem ersw ereld , waar de vraag naar 
bed rijfsk red ie t ontstaat. E r is  tegenw oor
dig een veel b red ere  behoefte aan finan
cierin gen  dan a lleen  m aar die vanuit de 
bedrijven . Tegenw oordig hebben cliënten  
allerhand financieringsbehoeften  ook in 
hun eigen  persoon lijk e  s feer . De één wil 
geld lenen om een huis te kopen, de ander 
om  een auto of een duur m eubel aan te 
schaffen  en een derde om een hoge, on
voorz ien e  uitgave te kunnen financieren , 
een v ierd e laat a lleen  m aar zijn  inkom sten 
en uitgaven over de bank lopen. Of we nu 
bij een bank werken of niet, we kennen 
allen  deze ontwikkeling, ook al is  z ij van 
recente datum, uit eigen  ervaring.
Die verru im ing van de cliëntenkring w aar
d oor  de kredietverlening in de richting 
van dienstverlening d oor  de banken sterk  
is  u itgebreid , heeft ook haar w eerslag  g e 
vonden in de sam enstelling van de m ede
w erk ers  in het bankbedrijf. De a ctiv ite i
ten van een m odern bankbedrijf kunnen 
niet m eer uitsluitend a fgestem d worden 
op de aan haar gestelde kredietvraag van 
bedrijven . Z o  was het v roeg er . Nu zijn  
deze activiteiten  steeds m eer m arktge
rich t gew orden. Een ontwikkeling die nog 
w el verd er  za l voortschrijden . De banken 
hebben behoefte aan kennis van de markt, 
w illen  zij die diensten kunnen aanbieden, 
die op die m arkt gewenst worden.
De enorm e vergroting  van het clien ten - 
bestand is  a lleen  m aar m ogelijk  geworden, 
doordat de autom atisering haar intrede 
heeft gedaan. De v roeg er  bankklerken met 
alleen  m aar hun pen of een eenvoudige te l
m achine als hulpmiddel zouden de huidige

stroom  van gegevens nooit hebben kunnen 
verw erken.
Aanvankelijk heeft de autom atisering haar 
taak nioeten vinden in de opvang van adm i
n istratieve verw erkingen. De com puters 
waren in het bankbedrijf de grote  en g e 
avanceerde boekhoudm achines. Z ij hebben 
daarm ee heel veel van h e t , ,k lerkenw erk”  
van die v roeg ere  deftige bankbedienden 
uit handen kunnen nemen. Gelukkig wel, 
m aar vergeet v oora l ook niet dat zonder 
onze huidige autom atiseringstechnieken 
het m oderne bankbedrijf e r  heel anders 
uit zou zien . Z oa ls  het nu is zou het on
denkbaar gew eest zijn .

Com puters en autom atiseringstechnieken 
kunnen ech ter nog v ee l m eer dan alleen  
m aar het verrich ten  van adm inistratieve 
handelingen. E r kan een heel in form atie 
systeem  m ee w orden opgebouwd, w aardoor 
de besturing van het bankbedrijf dat vele  
m alen g ecom p liceerd er  is  gew orden op 
'adequate w ijze  w ordt ondersteund.

Het zal geen verw ondering wekken, dat al 
deze veranderingen ook nog ep andere 
z e e r  gew ichtige punten hun stem pel op het 
bankbedrijf hebben gedrukt. De sam en ste l
ling van de leiding van de huidige banken 
is  anders dan v roeg er . Men vindt naast 
de bankiers, d ie z ich  in de oude zin  van het 
w oord v oora l bezighouden m et de finan cie
ring van de individuele d ie n t , thans ook 
personen, d ie de kredietverlening aan een

veelheid van g e lijk soortig e  cliënten  als 
groep  oproept. Ook vindt men in die le i 
ding m ensen die de zorg  hebben v o o r  de 
totale in form atiestroom , die d oor  het 
b ed rijf gaat. Z ij zijn  e r  verantw oordelijk  
voor, dat elke functionaris binnen het b e 
d r ijf  datgene bereikt,- waarvan deze  op de 
hoogte m oet zijn .
De g roe i van het personeelsbestand en de 
w ijziging in het denken over de mens en 
zijn  werk hebben aanleiding gegeven tot 
een soc ia le  begeleid ing van de m ede
w erkers van een bank. Dat is  een on m is
baar onderdeel gew orden van het m oderne 
management, ook in het bankbedrijf.

W anneer men het b ed rijf  z iet a ls een g e 
m eenschap van m ensen die tezam en w er
ken, spreekt het vanzelf, dat de belangen 
van al deze mensen ook in de leiding 
van het b ed rijf  m oeten w orden behartigd. 
We zien  dan ook a llerw egen  in het b e 
d r ijfs leven  en ook in het bankwezen, dat 
binnen de leid ing een plaats w ordt inge
ruimd v o o r  een functionaris, d ie de s o c ia 
le belangen naar voren  brengt en op dit 
punt aan het beleid  richting geeft.

BANK EN SAMENLEVING

Het bankwezen is  veranderd m et de v e r 
andering d e r  tijden. V erw onderlijk  is  dat 
niet, want de bank z e lf  behoort im m ers 
tot onze sam enleving, z ij is  een produkt 
van onze m aatschappij. A ls daarin  de v e r 

w erken  bij een bank is  tegenw oordig een 
goede zaak. V roeg er  was dat w el anders. 
Z ek er: de , ,heren”  -ban k iers en c lië n te n - 
m ochten in hun m ooie kostuum s aan tafels 
zitten. M aar de gewone , ,k lerk ”  stond te 
sch r ijven  of zat in het gunstigste geval 
op een hoge kruk.

houdingen z ich  w ijzigen , a ls  zoa ls  wij heb
ben ervaren  de w elvaart v erg roo t en zich  
verbreedt, a ls de techniek nieuwe m og e
lijkheden schept, za l dat z ich  ook in het 
bankwezen w eerspiegelen .
De activiteiten  van het bankwezen zijn  
daardoor thans veel om vangrijken, m aar 
ook veel ingew ikkelder dan v roeg er. De 
daaraan verbonden werkzaam heden w or
den d oor  een groeiend aantal m ed ew er
kers verrich t. Dit ste lt hoge e isen  aan 
soc ia le  beleid  van een bank. Ik m een te 
m ogen zeggen, dat in onze tijd de p e r 
soonlijke belangen van de m edew erkers 
goed onderkend w orden en daarm ee d oor  
de leidinggevende functionarissen  in ruim e 
mate wordt rekening gehouden.
Openheid is  het w oord v o o r  de m oderne 
bank. Openheid naar buiten, gedem on
streerd  in de w ijze van bouw van nieuwe 
kantoren, openheid naar binnen tot u it
drukking komend in de werkzaam heden 
van een ondernem ingsraad en in de om 
gangsvorm en tussen de m edew erkers b in 
nen het bankbedrijf. D onkere en stem m ige 
kleding mag nog best gedragen worden, 
m aar is  niet m eer verp lich t.

RIJDAM

alphen aan den  rijn  
07120-91543 
043-21248 
m aastricht

NV TECHNISCH BUREAU 
ALPHEN AAN DEN RJJN

metaalspuiten
machinebouw
staalkonstrukties
kranenbouw
roenverken

AANNEMINGSBEDRIJF

OOGVLIET & ZN . B.V.
Burgerlijke- en Utiliteitsbouw
•  NIEUWBOUW
•  VERBOUW
•  ONDERHOUD

ZWIJNDRECHT
Molenvliet 9 ■ Tel. 26651-27034-24330

AANNEMERSBEDRIJF

B.V. RADiX & VEERMAN
Oudelandsweg 30 - Telef. 03480-2204 
WOERDEN

Vehbouw - Nieuwbouwdoor geheel Nederland

AANNEMERS KASSENBOUW

FIRMA SCHO nE
Oude Leedeweg 83-87 

Telefoon 01736-2335-2464 
Pijnacker

è V e r i t e v o g e l  & Z o o n  A s s u r a n t i ë n

Badhuiss'raat 55 
Viissingen 
Telef. 0U84-4d'6i Uw vertrouwen waard

L E T Z E R  V E N T E V O G E L
M A K E L A A R S  MAAYSCHAP

BETONFABRIEK .VRIJENBAN’
A.M.HOEKE

Rotterdamseweg 376 - Delft 
Telefoon 015-560193 - b.g.g. 124008

BETONWAREN

MAKELAARSKANTOOR
HOOGENRAAD

HAAGWEG 171 - TELEFOON 070-996560 
RIJSWIJK (Z.-H.)

Onroerende goederen - Hypotheken - Taxatiën

B o a a
Voor nieuw of 

occasion

AUTOMOBIELBEDRIJF
SUCCES

Callenbachstraat 1 
NIJKERK 

Tel. 03494-1661

TUINAANLEG

BINDER B.V. -RHOON
Aanleg en onderhoud van

GEMEENSCHAPPELIJKE TUINEN, PLANT
SOENEN, PARKEN, SCHOOLTUINEN etc.
* grond- en straat-

werken * onderhoud van
* drainages - groenvoorzieningen

rioleringen onkruidbestrijdingen
* beplantingen * kleigrond, teelaarde
* windkeringen en graszoden en

afrasteringen graszaden '
* aanleg grasgazons * bloembakken

D o r p s d i j k  5 0 - 5 2  - P o s t b u s  8 2 0  - R H O O N

T e l e f o o n  0 1 8 9 7  - 2 3 6 7  - 2 3 8 5
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HANAB B.V
VALKENBURG - Z.H. Telefoon 01718-16741- 
VEENDAM - Telefoon 057 89-3800

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I .

Voor LOODGIETERS-, GAS, SANITAIRE- EN 
LEIWERKEN

(oOk asfalt-shingles) in en op uw 
bouwwerken naar het sinds 1848 be
kende en vertrouwde adres;

GEBR. BEKKER N.V.
KELDERS 27 - LEEUWARDEN 
TELEFOON 05100-20841

f
I
I
I
I
I
I
I
I
I

r

VAN DE BUNT-
RUNSBURGER
N.V.

mengvoedeis ★  granen ★  bloem en meel 
★  kunstmeststoffen ★  ruwvoeders
Nijverheidsstraat '24 ' Telefoon 2342 - Nijkerk

Voor uw
★  Dieselolie, Benzine, Petroleum,
★  Kolen, Huisbrandolie,
★  Tartk-transporten
★  Butaan en Propaangas
★  Ca'mpingflessen vullen
★  Container-vuilafvoer

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
WEST-VARKENOORDSEWEG 470 
ROnERDAM-24 - Telefoon 190200 
Telefoon 325011 afdeling containers

Dames grijpt de winsti!
De grootste en goedkoop
ste bontzaak v. Nederland 
geeft alléén de maand au
gustus 20% zomerprijzen- 
korting! Duizenden korte 
en lange

BONTMANTELS
bonthoeden en -colliers, 
met 3 jaar waarborggaran- 
tie. Nu kopen en in de 
winter betalen. Gratis be
waren. Desgew. zeer soe
pele kredietservice.

De
Bontkoning
Hoogstraat 97, Rotterdam- 
C.,tel. 010-117.117.
Groot parkeerterrein voor 
de zaak. Vrijdagavond tot 9 
uur geopend.
Hooghuisstraat 3 (straat 
schuin t.o. Hema), Eindho
ven, tel. 040-61100. 
Vrijdagavond tot 9 uur 
geopend.
Voorstreek 71, Leeuwar
den, tel. 05100-20713. (In 
Leeuwarden is géén koop
avond).
Bij koop algehele reiskos- 
ten-vergoeding (ook benzi
ne auto).

Kistenfabriek
Nijkerk

N . D E B O ER

-v.- . -..J....... —

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS

B.V. D. BROERSMA & ZONEN
INTERNATIONALE TRANSPORTONDERNEMING

STROOBOS 
TEL. 05123-441 
TELEX 46018  
BODEGRAVEN 
TEL. 01726-2643

Vraagt eens vrijblijvend inlichtingen omtrent de 
vele mogelijkheden tot snel en rechtstreeks 
vervoer.

' Regelmatigepagediensten naar en van geheel West-Duitsland, o.a. ook Bodensee, 
Allgau, Müncher

' Gelegenheid voor opslag in douaneloods aan de gretis.
' Behandeling douane-formaliteiten.
' Verdeling en doorzending goederen door geheel Nederland.

STUGENDE OM ZET!
Dan kwaliteitsvleeswaren en-Eerste klas 
vat^kens- en rundvlees in uw toonbank van:

Stroomberg's
Exports’lachterijen en 
Vleeswarenfabrie'k'N.V. - Ede

Belt U eens voor offerte of proefbestelling 
Telefoon 08380/19004 (7 lijnen)

politieke partijen, demokratisering, nieuwe bestuursvormen, so- 
ciaal-ekonomisch beleid, woningbouw . . .

REGEREN - REAGEREN, een cursus burgerschapskunde
40 schtiftelijke lessen voor 2 5 . -

Partijen en partijstelsels, volksvertegenwoordigers, recht en 
rechtspraak, gemeente en provincie, milieubeheer. . .

POLITIEK BËKEKEN, een oriënteringscursus
12 schriftelijke lessen -H documentatie voor 9 . 5 0

Ontwikkelingshulp, kolonialisme, bewapeningswedloop, bevol
kingsexplosie, internationale samenwerking . ..

WERELD OP HANDEN, een cuisus over ontwikkelingssamenwerking
10 schriftelij'ke lessen -h documentatie voor 1 0 . -  (i.s.m. NOVIB)

Het raadlidmaatschap, de begroting, ruimtelijke ordening, sub
sidieregelingen, gewestvorming . . .

DE GEMEENTERAAD, een cursus gemeentepolitiek
23 schriftelijke lessen voor 2 0 . -

Wet op de ondernemingsraden, vergadertecbniek, bedrijfsecono
mie, de vakbeweging, soöiale verzekermgen, personeelsbeleid . . .

DE ONDERNEMINGSRAAD, een cuisus voor ondernemingsraadsleden
34 schriftelijke lessen voor 3 5 . -

Vraag nog heden een folder voor nadere inlichtingen onder ver
melding van de letters NR bij

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden, telefoon (01710) 46803
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De Christen-Democraten in Europa
door G ualthérie van W eezel

Ware het niet, dat de Britse Labour- 
partij, om redenen van louter binnenlandse 
politieke aard, voortgaat met de boycot 
van het Europees Parlement, dan zou de 
socialistische fractie daarin met 67 leden 
veruit de grootste zijn. Doch ook nu reeds 
zitten de socialisten met SO leden de 
Christen-Democraten met 52 afgevaar
digden dicht op de hielen. Het is in 
verband met dit weinig rooskleurig Chris- 
ten-Democratische toekomstperspectief 
wellicht van belang enige aandacht te 
schenken aan twee recente publicaties

Verbod van ontslag 

wegens huwelijk, 

zwangerschap 

of bevalling
Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp 
ingediend dat ten doel heeft een wettelijk 
verbod van ontslag in verband met huwe
lijk, zwangerschap en bevalling in te 
voeren. Daartoe worden een aantal wij
zigingen in het Burgerlijk Wetboek voor
gesteld.

De memorie van toelichting bij het wets
ontwerp is ondertekend door de ministers 
van justitie en van sociale zaken.
De voorgestelde verbodsbepalingen hebben 
betrekking op de arbeidsovereenkomst 
zoals die geregeld is in het Burgerlijk 
Wetboek. Het Burgerlijk Wetboek zegt 
daarbij uitdrukkelijk dat deze regeling 
niet van toepassing is op degenen die in 
dienst zijn van de overheid. Hun rechts
positie is afzonderlijk geregeld. Wel is 
de regeling van de arbeidsovereenkomst 
in het Burgerlijk Wetboek - en daarmee 
ook het nu voorgestelde ontslagverbod - 
ondermeer van toepassing op het onder
wijzend personeel bij het bijzonder onder
wijs.
Ongewild ontslag in verband met huwelijk 
vinden de ministers niet aanvaardbaar. 
Voorgesteld wordt daarom een uitdruk
kelijk verbod voor de werkgever om een 
arbeider de dienstbetrekking op te zeggen 
omdat hij of zij in het huwelijk treedt. 
Evenmin kan de werkgever tegenover de 
arbeider bedingen dat de dienstbetrekking 
van rechtswege eindigt bij huwelijk van 
de arbeider. Zo’n beding is nietig.
Een werkneemster die door haar zwanger
schap niet in staat is te werken, mag nu al 
niet ontslagen worden op grond van de 
algemene bepaling dat de werkgever niet 
mag opzeggen gedurende de tijd dat de 
arbeider door ziekte de bedongen arbeid 
niet kan verrichten.
Voor het geval dat de zwangere werk
neemster wel geschikt is om te werken, 
komt er een uitdrukkelijk verbod om haar 
gedurende de zwangerschap op te zeggen. 
Ook .mag de werkgever een werkneemster 
niet wegens haar bevalling opzeggen. In 
het huidige recht geniet ze al bescherming 
gedurende de eerste zes weken na de 
bevalling (ze hoeft dan niet te werken 
en krijgt haar loon doorbetaald). Het 
wetsontwerp stelt ook voor de daarop
volgende periode van zes weken (van de 
zesde tot en met de twaalfde week na de 
bevalling) een extra bescherming voor 
in deze zin dat de werkgever de arbeid
ster die haar werk heeft hervat, in die 
periode niet kan opzeggen.
Naast het verbod van opzegging bepaalt 
het wetsontwerp ook hier uitdrukkelijk dat 
een beding op grond waarvan de dienst
betrekking van rechtswege eindigt in ver
band met zwangerschap of bevalling, nietig 
is.

gewijd aan de invloed van de Christen- 
Democraten op de evolutie naar de 
Europese eenheid.

In een interview dat onlangs is verschenen 
met de Belgische oud-premier Theo 
Lefèvre uit deze zijn diepe teleurstelling 
over het verloop der gebeurtenissen op 
Europees niveau, waarop het Christen- 
Democratisch denken een steeds geringere 
greep schijnt te krijgen. In dit verband 
herinnert hij vol weemoed aan de rol 
die door de Gasperie, Schuman, Adenauer, 
Beqh en Van Zeeland, allen Christen- 
Democraten, werd gespeeld bij de tot
standkoming van het Verdrag van Rome. 
Het waren toen, aldus de oud-bewindsman, 
vooral de Christen-Democraten die de 
beginselen voor het toekomstig Europa 
formuleerden, nu zou evenwel de Europese 
toekomst - bij afwezigheid van iedere 
vorm van Christen-Democratische in
breng - meer en meer bepaald worden 
door louter ,,technocratische”  socialisten 
en liberalen.

Een tweede artikel wat zeker de aandacht 
verdient, is dat van J. Gross in de 
, ,Frankfurter Allgemeine Zeitung” . Deze 
publicatie houdt zich bezig met de terug
gang van de Duitse C.D.U./C.S.U., w ^ r -  
in het dalend prestige van de leiders, 
het geleidelijk wegsmelten van de basis 
en de verminderende ,,attraktie”  op de 
jeugd aan de kaak worden gesteld. Wat 
ziet Gross nu als oorzaken van hetChris- 
ten-Democratisch verval?

Ten eerste is hij van oordeel - m.i. een 
buitengewoon originele hypothese - dat 
de Christen-Democraten de trein gemist 
hebben, toen Kennedy en De Gaulle hun 
ontspanningspolitiek jegens het Oostblok 
inluidden. De Christen-Democraten, die 
zich te veel aan anti-communisme be
zondigd zouden hebben door het anti- 
communisme te veel tot het centrale 
thema van hun buitenlandse politiek te 
maken, zouden evenwel te laat de bakens 
in deze verzet hebben. Toen zij uitein
delijk besloten zich aan de mondiale 
ontspannings,,trend” aan te passen, 
zouden de Christen-Democratische lei
ders vervolgens verzuimd hebben op Euro
pees vlak - waar zij vanwege hun geza
menlijke positiebepaling ten aanzien van 
Europa ongemeen sterk stonden -  één 
lijn te trekken.

Een tweede reden voor de achteruitgang 
van de Christen-Democraten vindt de 
auteur voorts in het verdwijnen van het 
echt ,,politiek katholicisme”  zoals dat in 
de 19de eeuw bestond. Na de encyclieken 
,,Rerum Novarum” en ,,Quadragesimo 
anno”  zou geen enkele grote verklaring 
meer uitgegeven zijn, die de R.K. Kerk 
werkelijk toegang tot de politieke opinie 
en invloed op de politiek verschafte. 
Nadat onder Paus Johannes een poging 
gedaan werd om zich bij de mondiale 
evolutie aan te passen, is daarop een 
reaktie gevolgd, die met name de Katho
lieke Kerk in een verdedigende positie 
heeft gedrongen met een negatief pro-

;ramma: zij is tegen de pil, tegen abor- 
us, tegen echtscheiding etc. en waar 
:ij zich ook uitspreekt tegen racisme, 
lolonialisme en oorlog, vertelt zij niets 
lieuws, want daar is volgens de auteur 
, ,vandaag de dag een ieder weldenkend 
mens tegen”

De auteur concludeert tenslotte, dat de 
Kerk nog wel een tijdje met sterk ver
dedigende uitgangsposities kan blijven be
staan, doch dat zulks de Christen-Demo
cratische partijen niet beschoren zal zijn.

Zonder verder op de merites van de 
hierboven geschetste overwegingen nader 
te willen ingaan, lijkt mij de verdienste 
van dergelijke publicaties, dat zij kunnen 
bijdragen tot het vinden van een juiste 
diagnose voor een toch wel ernstig zieke 
patiënt.

Brussel H. van Weezel

Volgende week 

geen

„de Nederiandei”
Volgende week zal het christelijk- 
historisch weekblad ,,de Nederlan
der” niet verschijnen, in verband 
met de vakanties. Het eerstkomende 
nummer van het weekblad komt uit 
op vrijdag 7 september 1973. In
middels is het parlementaire leven 
in Den Kaag weer begonnen, zodat 
daarover weer bericht kan worden.

Tradities icunnen moeilific zijn
Over de plaats en taak van ons 
leger ter gelegenheid van het re
geringsjubileum van onze Koningin 
zijn heel wat emoties losgebarsten. 
Positieve en negatieve. Helaas, en 
jammer voor onze Koningin. Daarom 
hebben we ons bewust onthouden. 
Totdat we de Haagse Post van de 
afgelopen week lazen. Daarin 
schrijft de hoofdredacteur W. L. 
Brugsma dat er tussen regering en 
legerleiding enige onoverzichtelijke 
ruzies zijn uitgebroken over de 
omvang van het wapengekletter 
waarmee de strijdkrachten bij het 
regeringsjubileum van Koningin Ju- 
liana huti aanhankelijkheid aan onze 
vorstin mogen bewijzen.

Hij vervolgt dan; ,,De inspecteur- 
generaal van de strijdkrachten. 
Prins Bernhard, had ’ t liefst het 
gazon van Huis ten Bosch vol tanks, 
de hofvijver vol oorlogsbodems en de 
lucht zwart van vliegmachines ge
zien” .

Maar waarom doet men niet wat 
Prins Bernhard ’t liefst had gezien? 
Omdat, volgens de heer Brugsma, 
,,de vooruitstrevende bewindslie
den van oordeel waren dat een 
optocht van zo’n omvang niet 
strookte met de tijdgeest, noch met 
het defensiebudget en evenmin met 
de uitgesproken vredelievende in
slag van Hare Majesteit” .
Hij besluit dan dit deel van zijn 
artikel: ,,Hoe de discussie ten
paleize over deze parade verloopt, 
is onbekend” .

De door hem genoemde wensen van 
Prins Bernhard zouden dus wel 
bekend zijn. Begrijpt Prins 
Bernhard deze tijd echt zo slecht, 
of alleen Brugsma’s zogenaamde 
vooruitstrevende tijdgeest, wie of 
wat dit dan ook moge zijn? En 
Koningin Juliana? Zou er tussen 
Haar en Prins Bernhard werkelijk 
zo’n wereldwijd verschil bestaan? 
Jammer dat deze hoofdredacteur 
niets bekend is over de discussie 
ten paleize. Of is hem er evenveel 
over bekend als over de wensen van 
Prins Bernhard, dus over beide 
niets?

En die legerleiding? Is dat de in- 
specteur-generaal Prins Bernhard? 
Of wil Brugsma alleen maar aan
tonen hoe goed deze regering zijn 
tijdgeest verstaat? Zou de regering 
daar dan wel zo gelukkig mee zijn? 
Waar men een Jubileum al niet voor 
kan misbruiken.

,,Defensie”  is voor deze regering 
in meer opzichten een wat moeilijk 
terrein. Immers, aanvankelijk zou 
Staatssecretaris Stemerdink de 
Standing Naval Force Atlantic, op 
weg naar ons land, in eenhelicopter 
tegemoet vliegen en dan meevaren 
naar Amsterdam. Dat gaat echter 
allemaal niet door. Waarom niet? 
Niet omdat het geld zou kosten of 
voor deze regering wat al te veel 
enthousiasme zou betekenen, maar 
omdat zich in dit Navo-smaldeel 
een Portugese oorlogsbodem be
vindt. Daarom ook niet naar Am
sterdam maar naar Den Helder.

Die afstand is precies ver genoeg 
voor de hoofdstad van ons land.

Indien men bepaalde verplichtingen 
(b.v. van de Navo) niet wil verbre
ken, wil men dan de consequenties 
op wat hoger niveau afwikkelen?

Dat slechts 500 man van ons leger 
mogen meedoen in de ,,parade”  
ter gelegenheid van het 25-jarig 
regeringsjubileum van onze Ko
ningin kan natuurlijk een methode 
zijn om te breken m et, , tradities” . 
Is dit ook hetgevalmethetkabinets- 
besluit dat geen gratie zal worden 
gegeven aan veroordeelden?

Nou moet men tradities natuurlijk 
niet overschatten, die mag men 
rustig aanpassen, zinvoller maken 
of gewoon afschaffen. Maar i.s zo’n 
gratiebetoon zo zinloos?
Inderdaad, collectieve gratie kan in 
het ene geval misschien wat meer 
rechtvaardig zijn dan in een ander 
geval. Feestgratie kan misschien 
- koud, rationeel geredeneerd - 
wel eens een tikkeltje willekeur 
betekenen, maar wellicht ook een 
gebaar van menselijkheid.
Sinds 1898, het jaar van de troon
bestijging van Koningin Wilhelmina, 
werd zeven maal eqn algemene gra
tie verleend bij hoogtijdagen.
De Nieuwe Rotterdamse Courant 
vraagt zich af of dit kabinetsbesluit 
niet riekt naar hoogmoedigheid. Het 
kan toch niet zijn om de betekenis 
van het koningschap nog wat te ver
minderen?

B.



VRIJDAG 24 AUGUSTUS 1973

Landelijke Werkgroep pleit voor 'open school’
De landelijke werkgroep Open School/ 
Open Universiteit heeft dezer dagen in 
een open brief aan de ministers dr. J. A. 
van Kemenade (onderwijs en wetenschap
pen) en mr. H. W. van Doorn (cultuur, 
recreatie en maatschappelijk werk) ervoor 
gepleit op zo kort mogelijke termijn een 
,,open school”  te stichten. Deze open 
school biedt educatieve faciliteiten via 
radio, televisie, schriftelijk onderwijs, 
geluidsbanden, videotapes en verder re
gionale centra, een mediatheek en een 
zomerschool. Het plan voor de ,,open 
school”  heeft als bedoeling zoveel mo
gelijk volwassenen die behoefte hebben 
aan bijtanken en persoonlijke zelfont
plooiing daarvoor de faciliteiten te bieden.

De soc ia le  startkans za l daard oor v o o r  
iedereen  optim aal kunnen zijn , aldus drs.
C. J. Sn ijders op een perscon feren tie . 
De s e c re ta r is  van de landelijke w erkgroep  
Open S ch ool/O pen  U niversiteit, d rs . C. D. 
F aber, verk laard e goede hoop te hebben 
dat in 1975 m et d e  toeb ere id se len  van een 
open. s ch oo l begonnen kan worden. Hij 
deelde v e rd e r  m ee dat in septem ber een 
broch u re  za l versch ijn en  w aarin de w erk 
g roep  een inventarisatie  za l geven van de 
bestaande activ ite iten  op dit te rre in  over 
de hele w ereld . B ovendien  za l daarin  een 
globaal ov erz ich t w orden  opgenom en van 
wat de v ersch illen d e  instellingen  in N eder
land op het geb ied  van vorm ing , ont
w ikkeling en studie buiten de bestaande 
onderw ijsinstellingen  doen.

EERSTE FASE

In de e e rs te  fase  zou  de open sch ool 
volgens de w erk groep  kunnen beginnen 
met:
-  a lgem een  vorm ende on d erw ijsp rogra m 

m a ’ s v o o r  volw assenen  (o .m . gerich t 
op p ersoon lijk  functioneren  van de mens 
in gezin , b eroep , m aatschappij)

-  ter tia ire  on d erw ijsp rogra m m a ’ s in de 
m eest b rede  zin  m et inbegrip  van c iv ie l 
e ffect (dus ook in ons land nog te 
starten  ,,l ib e ra l a rts  c o l le g e ” - 
p rogra m m a ’ s ) en p rogra m m a ’ s die 
h ierop  voorb ere id en ;

-  p os t-a ca d em isch e  on d erw ijsp rogra m 
m a’ s,

-  en experim enten  om  kinderen en jon 
geren  uit de a ch tergeste ld e  m ilieus te 
helpen.

De w erkgroep  m eent dat v o o r  het gebruik 
maken van deze  fa c ilite iten  in de rege l 
geen fo rm e le  e isen  geste ld  m ogen w orden 
wat voorkennis en d ip lom a ’ s betreft. V e r 
d er m oet sp ecia a l g e le t w orden op de 
behoeften  aan scholing  en vorm ing van 
m e is je s  en vrouwen.
De w erkgroep  vindt e ch ter  wel dat voora f 
onderzoek  gew enst is  naar de schaal van 
behoeften aan d erg e lijk e  o n d e rw ijs fa c ili
teiten. De m eest voorkom ende behoeften 
zullen in de r e g e l ' het e e rs t vervuld 
worden. L ater kunnen de educatieve fa c i l i 
teiten w orden uitgebouwd om aan zov eel 
m ogelijk  w ensen en behoeften  tegem oet 
te  kom en. Het on derzoek  naar de ont-

PARLEMENTARIËRS 

NAAR CHINA
T ot het einde van deze week v erb lijft  
het ch r is te lijk -h is to r isch e  T w eede- 
K am erlid  d rs . D. F . van d er M ei in de 
volksrepubliek  China. Hij is  daarheen 
gere isd , m et tw aalf andere leden van de 
Tw eede K am er en E erste  K am er, op 
uitnodiging van het perm anente com ité 
van het nationale v o lk scon g res  van China.

De re is  duurt in totaal een week. Het 
was de bedoeling  bezoeken  te brengen 
aan Peking, Sian, H ansjoe en Sjanghai. 
T ot aan de aankom st in China was het 
program m a van het bezoek  onbekend. 
Dit is  gebru ikelijk  in dat land.
De N ederlandse d e legatie , d ie onder 
leid ing staat van .T w eede-K am ervoorzitter 
dr.. A . V ondeling, heeft z ich  gedegen v o o r 
b ere id  op de re is . Elk delegatie lid  deed 
dit op eigen  w ijze , m aar e r  waren ook 
gezam enlijke contacten , b ijv oorb ee ld  met 
het S inologisch  instituut te Leiden en m et 
vertegen w oord igers  van de departem enten 
van econ om isch e  zaken en buitenlandse 
zaken.
,,W e stellen  ons v ee l v o o r  van het b e 
zo e k ,”  ze i k a m e r-v o p rz it te r  Vondeling 
vlak v o o r  z ijn  v ertrek  uit N ederland. 
„C hin a  is  een gew eld ig  land. Het is  
im m ers  een van de grote  m ogendheden.”

H. L.

w ikkelingen van de d iv e rse  wensen en 
behoeften m oet rege lm a tig  herhaald w o r 
den.

ZELFONTPLOOIING

De open sch oo l b iedt facilite iten  aan 
zov ee l m ogelijk  volw assenen , d ie hun 
sch oo l o f u n iversite it a l a ch ter de rug 
hebben en naast een hele o f gedeeltelijke  
dagtaak kennis w illen  verw erv en , z ich ze lf 
v e rd e r  w illen  on tplooien  en hun so c ia le  
vaardigheden w illen  ontwikkelen. O verleg  
m et (erkende instituten van) s ch r ifte lijk  
onderw ijs , vorm in g sw erk , T e lea c  en A ca 
dem ische  Raad acht de w erkgroep  h ierb ij 
vanzelfsprekend noodzakelijk .
De open sch oo l b iedt v o o rts  facilite iten  
aan de scholen , u n iversite iten  en centra 
v oor  vorm ingsw erk . Dit za l v oora l via 
de m ediatheek kunnen gebeuren. O verleg  
en sam enw erking m et de bestaande s ch o o l
radio  en - te le v is ie  van de betrokken 
om roep organ isaties  en NOS, NOT vindt 
de w erkgroep  ook noodzakelijk .
De open sch oo l begint tenslotte m et v e e l
soortig e  experim enten , d ie tot doe l hebben 
kinderen en jon geren  uit de a ch tergestelde 
m ilieus extra  aandacht te geven. D eze 
derde taak van de open sch oo l zou u ite r 
aard ook a ls  een on d erd eel van de eerd er  
genoem de taak beschouw d kunnen w orden, 
m aar de w erkgroep  vindt experim enten  op 
dit vlak zo  be lan grijk , dat z ij dit exp lic ie t 
a ls een van de taken w il aangeven.
De w erkgroep  ste lt v o o r  het hoofdkantoor 
van de open sch o o l op één plaats te 
vestigen. Vanuit dit cen tra le  punt zullen  
b ijv . videobanden, geluidsbanden v e r 
sp re id  kunnen w orden. V e rd e r  zullen  over 
het gehele land cen tra  w orden opgericht, 
waar al dan n iet in groep sverband  on der
steunende fa c ilite iten  geboden worden. 
V oor  deze cen tra  kan veela l gebruik 
gem aakt w orden van bestaande s ch o o l- 
o f u n iversiteitsgebouw en, vo lk su n iv ersi
teiten en andere vorm in g scen tra . A ls 
loca le  en reg ion a le  u itleencentra  kunnen 
ook de bestaande bibliotheken gebruikt 
worden.

RADIO EN T .V .

Naar de m ening van de w erkgroep  m oet 
e r  gestree fd  w orden  naar een v ierd e  
radiozender en een derde te lev is ien et 
v o o r  de educatieve fa c ilite iten  via radio  
en te lev is ie . D eze netten kunnen in het 
begin ook v o o r  lo ca le  en reg ion a le  u it
zendingen w orden ingezet. De w erkgroep  
w ijst e r  in dit verband op dat radio  en 
te lev is ie  w elisw aar nuttig en som s z e lf  
onm isbaar z ijn  v o o r  de verw erkelijk in g  
van de open sch o o l m aar dat de fa c i l i 
teiten van de open sch o o l v o o r  het g rootste ' 
deel zullen bestaan uit sch r ifte lijk  m a
teriaal en v ideo. Ook de lo ca le  en regiona le  
centra, waarin a l dan niet in g ro e p s 
verband v id eom ateriaal gez ien  kan w o r 
den, g ed iscu ss ieerd  en begeleid ing 
geboden dient te w orden, spelen  h ierb ij 
een ro l.

BELANGENGROEPEN

De w erkgroep  sch r ijft  in haar b r ie f  in te 
zien  dat een d erg e lijk e  open sch oo l niet 
gem akkelijk  op te zetten  is . , ,O rgan i
sa ties , instellingen, instituties en de zu i
len hebben z ich  a l s terk  gem aakt v o o r  
eigen  belangen, eigen  bestaan en d oor  
hen gewenste ran gorde van p r io r ite ite n ” . 
D aarom  stelt de w erk groep  de bew inds
lieden v o o r  deze belangengroepen  en 
-groep erin gen  w el b ij het maken van de 
plannen te betrekken, m aar niet in de 
voorbereid end e c o m m is s ie  te laten v e r 
tegenw oordigen.

STAATSCOMMISSIE

In de open b r ie f  w ordt de m in ister verd er  
voorgeste ld  binnen z e e r  korte tijd  een 
sta a tscom m issie  te benoem en. D ezep la n - 
n ingcom m issie  k rijg t tot taak de invoering 
van een open sch oo l in ons land en zo  
m ogelijk  ook in het N ederlands sprekende 
gedeelte van B elg ie  te onderzoeken  en 
voor te bereiden . De leden van deze 
p lanningcom m issie w orden  a titre 
p erson eel op b a s is  van hun deskundigheid 
benoem d. De w erk groep  heeft v o o r  de 
bemanning van de p lan nin gcom m issie  ook 
al een aantal namen genoem d. A ls v o o r 
zitter  zou, aldus de w erkgroep , oud- 
m in ister dr. G. H. V erin ga  kunnen op 
treden.
Leden van deze  p lan n in gcom m issie  zouden 
kunnen zijn :
prof. dr. C. de Galan (voorheen  d ir e c 
teur van de W iardi Beckm annstichting, 
nu h oog leraar in de s o c ia le  econ om ie  
rijk su n iversite it G roningen), m r. E. 
L ietaert P eerbo lte  (voorheen  o .m . m ede
w erker adviesbureau  B eren sch ot, nu s ta f
m edew erker algem ene onderw ijszaken  
rijk su n iversite it U trecht), p ro f. d r . D.

B. P . Kallen (voorh een  m ed ew erker van 
het CERI van de OECD te P a r ijs , nu 
h oog leraar a lgem ene en vergelijkende 
onderw ijskunde U n iversite it van A m ste r
dam ), dr. J. F . M. C. A arts (voorheen  
d ire cteu r  Instituut v o o r  O nderzoek van 
het W etenschappelijk  O nderw ijs van de 
Katholieke U n iversiteit te N ijm egen, nu 
hoofd van de afdeling algem ene on d erw ijs 
zaken a ldaar), m evrouw  G. E n ters- 
G eertsem a (b eroep sk eu ze -a d v iseu se , op 
s te ls te r  v e rs la g  on d erw ijs  v o o r  vo lw a s
senen v o o r  de cu ltu re le  raad van de 
p rov in cie  N oord -H olland ), d rs . I. J. van 
Houte (voorheen  p rogram m ad irecteu r 
VPR O, nu d ire c te u r  Anne Frank Stich
ting), J. W. R engelink (lid  dagelijks b e 
stuur van de V A RA, lid  raad van beheer 
NOS) en dr. E. H. B uter (voorheen  lera a r  
b io log ie , nu w etenschappelijk  hoofdm ede
w erk er van het p ed agog isch  didaktisch 
instituut, afd. le ra a rsop le id in g  aan de 
U n iversiteit van A m sterdam ).
A ls -  niet am btelijk  -  s e c re ta r is  zou 
d rs . C. D. F a b er  (docent on d erw ijs 
techn ologie , m ed ew erk er afdeling on der
w ijs re se a rch  V r ije  U n iversiteit) kunnen 
optreden.
O ver de genoem de nam en v o o r  de plan
n in gcom m issie  w erd nog m eegedeeld  dat 
deze  w aren voortgek om en  uit een d iscu ss ie  
in de w erkgroep . D aarb ij gold  a ls  leidraad 
de deskundigheid van de personen . De 
co m m iss ie  m oet naast een v oorz itte r  
en een o f  m eer  se c re ta r is s e n  deskundigen 
tellen  op het vlak van econ om ie  en finan
ciën , organ isatie  en planning, onderw ijs, 
vorm ing , m assam ed ia  en on d erw ijs 
techn ologie , aldus de w erkgroep . O ffic iee l 
contact had de w erk groep  niet gehad 
m et de genoem de p erson en , w ier namen 
dan ook m oeten  w orden  gezien  a ls  sug
gesties  aan de bew indslieden .

BEGELEIDINGSCOMMISSIE

Bij haar werkzaamheden moet deze 
planningcommissie achtergrondinforma
tie krijgen van een begeleidings
commissie. In deze begeleidingscom
missie hebben vertegenwoordigers van 
allerlei organisaties en instanties zitting, 
die belang hebben bij de instelling van een 
open school. De werkgroep denkt in dit 
verband aan organisaties en instanties 
op het gebied van onderwijs, vorming 
(waaronder o.m. de vrouwenorganisaties 
en de organisaties van werkende jongeren) 
en formele massacommunicaties (m.n. 
radio, televisie en schriftelijk onderwijs). 
De werkgroep sprak op de persconfe
rentie als haar verwachting uit, dat de 
ministers van O. en W. en van C.R.M. 
nog dit jaar de planningcommissie als 
staatscommissie installeren.
De werkgroep schrijft tenslotte in haar 
open brief dat de open school zo snel 
mogelijk van de grond moet komen. 
„Steeds meer mensen wensen in deze tijd 
een tweede kans te grijpen op onderwijs, 
dat zij vroeger om allerlei redenen niet 
hebben kunnen of willen volgen” .
Ze dienen zo effectief mogelijk te worden 
opgevangen, waarbij rekening wordt ge
houden met rentabiliteit en kwaliteit. 
Verder zijn volgens de werkgroep de 
bestaande en toekomstige scholen, univer
siteiten en centra voor vormingswerk 
zeer gediend bij een centralisatie en 
coördinatie van audiovisuele faciliteiten. 
Als derde argument voor een snelle aan
pak voert de werkgroep aan dat zij hoopt 
dat kinderen en jongeren uit achter
gestelde milieus met behulp van massa
media als radio en televisie enigszins 
geholpen kunnen worden een betere plaats 
in onze samenleving in te nemen.

R U M O ER  OM  
R APPO R T VAN SER
Begin augustus heeft h e t  NVV gem eend 
een vergadering dem onstratief te m oeten 
verlaten, terw ijl C N V -ers  en N K V -ers 
bleven zitten. Het toneel was ditmaal 
de S ocia a l-E con om isch e . Raad. Doelw it 
van het p r o te s t  was het halfjaarlijks 
econ om isch  rapport, waarin de SER zijn 
oord eel over de so c ia a l-e con om isch e  toe 
stand pleegt te geven. Het NVV had er 
zoveel bezw aren tegen dat het geen schijn  
vah verantw oordelijkheid v o o r  de inhoud 
wilde dragen en e r  ze lfs  niet bij w ilde 
b lijven  zitten toen het w erd vastgesteld . 
Z o ’n uittocht uit een vergadering  is  in d er
daad een m anier om een mening kenbaar 
te maken. ,,Het is  echter niet de o n ze ,”  
aldus de red actie  van ,,D e G ids” , het 
blad van het CNV, in een com m entaar. 
Het blad vervolgde: ,,W ij hadden evenzeer 
ernstige  bezw aren tegen een aantal u it
spraken in het rapport. W ij achten het 
ech ter, evenals het NKV, de aangewezen 
weg om die bezw aren duidelijk  onder 
w oorden te brengen en eveneens in het 
rapport te laten opnem en.”
Dat is  gebeurd, aldus ,,D e G id s” . In het 
rapport zijn  belangrijke w ijzigingen aan
gebracht. D aardoor ligt duidelijk  vast 
w aarvoor CNV en NKV w èl veran tw oor
delijk  wilien zijn  en w aarvoor niet. Ook 
zonder weg te lopen hebben NKV en CNV 
er  geen tw ijfel aan laten bestaan dat zij 
'geen enkele verantw oordelijkheid dragen 
v oor  wat andere groepen  in de SER in z o ’n 
rapport als hun oord ee l te berde brengen. 
Natuurlijk hebben de vertegen w oordigers 
van deze twee cen tra les - daarbij geen 
uitspraken gedaan die de leden binden 
t.a .v . het arbeidsvoorw aardenbeleid  dat 
in 1974- m oet worden gevoerd . Dat beleid 
zal in overleg  met de leden 'w orden 
vastgesteld . De leden van CNV en NKV 
zijn  daarbij ste llig  even vrij a ls die van 
het NVV. Dit rapport doet daar niets aan
af.
Intussen draagt het rapport wel de sporen  
van vrij grote  versch illen  van mening. Er 
stond al niet zov eel con creets  m eer in het 
ontwerp. Na de behandeling in de raad 
is het nog verd er afgezwakt.
Op die inhoud -  w aarover de dagbladen 
al u itvoerig  hebben gesch reven  -  ging de 
red actie  van ,,D e G id s”  in haar com m en 
taar niet verd er in. Hoe men daar v erd er 
ook ov er  denkt, het is  goed dat e r  -  dank 
zij gezam enlijke am endem enten van NKV 
en CNV - ook in staat w aarom  de vak
beweging verkleining van in kom en sver
sch illen  zo  belangrijk  vindt. Want juist 
daartegen waren - met name d oor  prof.

Schouten -  nogal wat bedenkingen aan
gevoerd .

Juist in deze d iscu ss ie , volgens ,,De 
G id s” , is  w eer gebleken dat e r  in de SER 
vaak veel te eenzijd ig  econ om isch  wordt 
geredeneerd . Er is  te weinig begrip  voor 
de socia le  noodzaak van m aatschappelijke 
veranderingen en te weinig bereidheid  
om m ee te helpen naar het zoeken van 
econ om isch e oplossingen  om de gevolgen  
van die veranderingen in goede banen te 
leiden. Z e e r  sterk  spreekt dit b ij het 
vraagstuk van de inkom ensverdeling. Het 
is  niet zo m oeilijk  a lle r le i bezw aren op 
te werpen, m ogelijke gevaren  breed  uit 
te meten en de zo noodzakelijke verkleining 
van de v ersch illen  af te doen als een 
nieuw stokpaardje van de vakbeweging. 
Het zou van m eer m aatschappelijke w er
kelijkheidszin  getuigen als men erkende 
dat de v ersch illen  inderdaad - om  redenen 
van rechtvaardigheid - k le iner m oeten 
worden. Om vervolgens in gezam enlijk  
beraad na te gaan hoe dat het beste  en 
met zo  weinig m ogelijk  nadelen zou kunnen 
gebeuren.
Dit a lles heeft nauw te maken m et de 
plaats, de taak en ook de sam enstelling 
van de SER. Die zijn  in studie. De erv a 
ringen van de laatste tijd .dwingen tot 
een versnelling  van dat onderzoek. De 
SER begint al, door a lle r le i scherm u t
selingen, aan gezag in te boeten.
Een onderzoek kan m issch ien  ideeen op
leveren  voor een nieuwe opzet, w aardoor 
het so c ia a l-e con om isch  top overleg  w eer 
beter kan voldoen aan zijn  w ezenlijke 
taak om wegen te banen v oor  gewenste 
m aatschappelijke ontwikkelingen.
Dit is  s im pel gezegd, m aar het is  dui
delijk  dat een en ander niet zal kunnen 
gebeuren zonder diepgaande d iscu ss ies . 
Uiteenlopende opvattingen ov er  m ens en 
m aatschappij zullen daarbij een ro l spelen. 
Ook de vakbeweging zal daarover 
duidelijke uitspraken m oeten doen. Stra
tegie en beleid van de vakbeweging zijn 
daarbij volop aan de orde. En dit betekent 
dat - met een federatie  van vakcentrales 
in voorbereid ing  - deze zaken ook binnen 
de vakbeweging op korte term ijn  m oeten 
w orden uitgepraat. Want bij de stichting 
van een federatie  dient er op z ’n m inst 
een deugdelijke basis  te zijn  v oor  on der
linge overeenstem m ing over strategie  en 
beleid .

Aldus de redactie  van ,,D e G id s”  in haar 
com m entaar.
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Gebreken en laag tempo van het 

gemeenschappelijk beleid inzake de beroepsopleiding
door Ferruccio Pisoni, lid van h e t Europese parlem ent

Het begrip  beroep sop le id in g  om vat a lge 
m ene vorm ing en vakopleiding, begrippen 
w aarbij het a ccen t n iet z o z e e r  ligt op 
de zu iver techn ische vaardigheid , doch 
v e e le e r  op de v o lled ig e  vorm ing van de 
m ens en de ontwikkeling van zijn  p ersoon 
lijkheid . B eroep sop le id in g  is  de vorm ing 
van de m ens d ie  een b eroep  gaat u it
oefenen, n iet van de vakman o f de tech 
n icus, d ie al dan n iet z ijn  persoon lijkh eid  
ten vo lle  heeft ontwikkeld.
Het m en selijke  asp ect is  belangrijker 
dan het techn ische, v oora l nu d oor de 
autom atisering de v rijh e id  en de cre a t i
vite it van de individu sterk  w orden in 
geperkt doordat hij w ordt gedwongen 
steeds hetzelfde w erk  te doen.

Om deze redenen en wegens het engage
ment dat dit s o o r t  opleiding v e re is t , is  
het steeds m eer  de taak van de gem een 
schap -  en steed s  m inder van de p a rti
cu lie re  ondernem ingen -  deze  scholing  op 
z ich  te nemen. Het p a rticu lie re  b ed rijf  
is  e r  o v e r  het a lgem een  m eer  op uit, 
in snel tem po tech n ici op te leiden, 
hetgeen v ee la l gaat ten koste van de 
vorm ing van de m ens, waar elk peda
gog isch  streven  op g erich t dient te zijn .

De co lle c t iv ite it  dient derhalve v o o r  dit 
s o o rt opleiding te zorgen . Het tem po 
waarin nieuwe technieken w orden ont
wikkeld, heeft tot gevolg  dat de oude 
beroepen  en technieken voortdurend w o r 
den achterhaald , zodat een eerste  e is  
van de m oderne b eroep sop le id in g  is , het 
verm ogen  tot aanpassing en om schakeling 
te  ontwikkelen. D eze noodzaak w ordt d oor  
de grote  m obilite it nog acuter.

De E uropese G em eenschap zou m et behulp 
van het Sociaal Fonds tegem oet dienen 
te kom en in de uitgaven van de lid -staten  
v o o r  b eroep sop le id in g , zow el in a ch ter
gebleven  gebieden  m et sterk e  em igratie , 
a ls  daar w aar om schakelingen  p laats
vinden w aar een g roo t aantal m ensen bij 
betrokken is . T en slotte  hebben deze a r 
b e id ers , d ie ov era l in de G em eenschap 
w erken, b ijgedragen  tot de opeenhoping 
van rijkdom m en in de w elvarende landen.

D oor u itw isseling  van ervaringen , studies, 
sta tistisch e  gegevens, en resultaten van 
proefnem ingen  kan gem akkelijk  een begin 
w orden gem aakt m et een rech tstreek se  
en con crete  sam enw erking.

HET DOCUMENT
VAN DE
EUROPESE COMMISSIE

Het actieprogram m a v o o r  de tenu itvoer
legging van een gem eensch appelijk  beleid  
m et betrekking tot de beroepsop leid in g , 
dat d oor  de E u ropese C om m iss ie  aan de 
Raad van M in isters  van de EEG w erd 
v oorg elegd  tijdens z ijn  zitting van 9 no
vem b er 1972, geeft een om sch rijv in g  van 
e n k e le , con cre te  a ctie s  v o o r  de jaren  
1973-’ 74. V oor  deze  a cties  heeft de C om 
m iss ie  rekening gehouden m et de nieuwe 
bele idslijn en  en p r io r ite iten  d ie  v o o rt
v loeien  uit de ontwikkeling op econ om isch , 
techn isch  en on derw ijsgeb ied  d ie  in de 
G em eenschap gedurende de laatste jaren  
w erd g e re g istre e rd .

De in het program m a genoem de acties 
hebben betrekking op d r ie  soorten  vraag
stukken:

a) Ontwikkeling van b e le id , structuur en 
organ isatie , m et betrekking tot de 
beroepsop le id in g
De v ie r  p r o je cten  v o o r  deze s e c to r  
betreffen :

VAN DER GlAS  
Heerenveen

Blaas- en Siaginstrumentenfebriek
Telefoon 05130-22652 |

-  de u itw isseling  van inlichtingen en 
ervaringen  inzake de ontwikkeling 
van het nationale be le id  en de natio
nale s te ls e ls  en inzake beheer en 
financiering  van de b e ro e p so p le i
ding;

-  de sam enw erking op het gebied van 
het onderzoek  en van de onderlinge 
aanpassing van opleidingsniveau ’ s, 
a lsm ede op het gebied van v o o r 
lichting en b eroep sk eu zev oor lich 
ting;

-  de u itw isseling  van inlichtingen en 
ervarin gen  v o o r  de organ isatie  van 
de voortdurende scholing .

b) Aanpassing van de opleid ingsm etho- 
diek:
de twee p r o je cten  betreffen  de uit
w isse lin g  van in lichtingen en e rv a 
ringen inzake de bevord erin g  van de 
opleiding van o p le id ers  en inzake de 
ontwikkeling van m oderne op le id in gs- 
technieken.

c ) P r io r ita ire  op leid in gsprob lem en  die 
verband houden m et bepaalde ca teg o 
rieën  person en , bepaalde b e d r ijfs 
takken en bepaalde r e g io ’ s . De drie  
voor  deze categorieën  en sectoren  uit 
te voeren  projecten  hebben tot doel het 
aspect , , op le id in g”  van het gem een 
schappelijk  b e le id  nader te p re c ise re n  
en een com m unautaire b ijd rage  te 
leveren  tot het vinden van passende 
oplossingen.

De u itvoering van het p rogram m a zal in 
prin cip e  in de ja ren  1 9 7 3 -‘ 74 w orden 
verw ezen lijk t, doch  kan eventueel ook in 
de ja ren  daarna w orden  voortgezet.

VERMIJDING VAN 
VERTRAGINGEN

Ten einde d oor  de E u ropese C om m issie  
voorg este ld e  m aatregelen  op de ju iste  
waarde te kunnen schatten, m oet men 
a lle re e rs t  w orden  herinnerd aan enkele 
ju rid isch e  en prak tische m oeilijkheden 
die de tenu itvoerlegging van een d o e l
treffend  gem eenschappelijk  beleid  in de 
weg te staan.

De e ers te  m oeilijkh eid  is  de on toereikend
heid van de verd ragsbepa lin gen . In artikel 
128 w ordt nam elijk  bepaald: , , . . . stelt de 
Raad de a lgem ene begin selen  vast v o o r  
de toepassing  van een gem eenschappelijk  
beleid  m et betrekking tot de b e ro e p s 
opleiding dat kan b ijd ragen  tot een h ar
m onische ontwikkeling zow el van de na
tionale econ om ieën  a ls  van de gem een 
schappelijke m ark t” , te rw ijl men e r  zich  
in artikel 118 toe beperkt aan te geven 
dat het de taak is  van de C om m issie  
, , tussen  de lid -s ta ten  een nauwe sam en
w erking op so c ia a l gebied  te b ev ord e 
ren , m et nam e op het te r re in .........  van
de b eroep sop le id in g  en de voortgezette  
vorm ing:

A fgezien  van deze  ju r id isch e  m oe ilijk 
heden is  e r  nog het ern stige  p rob leem  
dat de lid -sta ten  v ersch illen d e  opvat
tingen hebben o v e r  de beroepsop leid in g  
en dat z ij ten aanzien  van a lles  wat m et 
onderw ijs en opleiding te maken heeft, 
u iterst gevoe lig  rea g eren . Het is  reed s 
m oeilijk  een m in o f  m eer duidelijke 
sch e id s lijn  te trekken tussen  b e ro e p s 
opleiding en on derw ijs  in het algem een, 
doch  het is  nog m oeilijk en , een gem een 
schappelijke b a s is  te vinden v o o r  a lle  
andere problem en , b ij v oorb ee ld  de vraag 
o f  de beroep sop le id in g  poliva lent m oet 
z ijn  o f  niet, hoe z i j  aan de behoeften van 
de econ om ie  en aan de nieuwe technieken 
kan w orden aangepast, hoe prognoses  
op m iddellange te rm ijn  kunnen w orden 
opgesteld  v o o r  de behoefte  aan g e sp e c ia 
lise e rd e  opleidingen in de versch illen de  
takken van de in du strie , enz.

Een andere' g ro te  m oeilijkheid  is  het 
fe it dat de C om m iss ie  v o o r  deze s e c to r  
ontoereikende fin an cië le  m iddelen te r  b e 
schikking staan. Dit verk laart m ede de 
g erin gere  doeltreffen dh eid  en betekenis 
van de com m unautaire m aatregelen .

Concluderend kan m en het program m a 
van de C om m iss ie  m oe ilijk  zien  a ls  een 
doeltreffend  instrum ent, te m eer daar 
de C om m iss ie  z ich  e r  m et betrekking 
tot de v o o r  de tenu itvoerlegging beno
digde m iddelen  -  zow el p erson ee l als 
kred ieten  -  toe  beperk t te zeggen dat 
z ij te z ijn e r  tijd  de desbetreffend e in itia 
tieven zal nemen.

H ier m oet ech ter  het voorbehoud gem aakt 
w orden dat het gaat om  e ers te  m aat
regelen , d ie nog zu llen  w orden uitgewerkt 
en opgenom en in het a ctie -p rog ra m m a  
dat de C om m iss ie  in v oorb ere id in g  heeft. 
A lvorens een d e fin itie f o o rd ee l te vellen , 
m oet dus het progra m m a  w orden afgewacht 
om  te zien  w elke plaats de b e ro e p s 
opleiding daarin  inneem t.

Een verontrustend elem ent is  ech ter dat 
de Raad s lech ts  het strikte m inim um 
aan p ro jecten  heeft goedgekeurd dat nodig 
is  om  een onderbreking van de d esb e 
treffende w erkzaam heden van de C om 
m iss ie  te verh inderen , en dat a lle  andere 
pro jecten  z ijn  verw ezen  naar het 
toekom stige 'actiep rogram m a, dat op 1 
januari 1974 in w erking za l treden.

Een ie d e r  za l b ese ffen  hoe riskant een 
d erge lijk  u itstel is , om dat het kan b e 
tekenen dat het nodige geld en person ee l 
niet tijd ig  genoeg te r  beschikking w orden 
gesteld  om  in 1974 de diensten  van de 
C om m issie  d oeltre ffen d  te kunnen laten 
werken. B ovendien m oet men niet v e r 
geten dat deze  diensten  z ich  op het ogen 
blik m idden in de reorga n isa tie  bevinden, 
zodat het g evaar bestaat dat in 1974 het 
op de uitspraken van de topcon ferentie 
gebaseerde  p rogram m a van de Raad niet 
kan w orden u itgevoerd , __wegens gebrek 
aan p erson ee l en finan ciële  m iddelen en 
doordat de reorga n isa tie  van de betrokken 
diensten nog niet is  voltooid .

(De s ch r ijv e r  van dit artikel, F e rru cc io  
P ison i, behoort in het E uropese P a r le 
ment tot de C h risten -D em ocra tisch e  
fra ctie . Hij is  Italiaan en lid  van de 
politieke partij D em ocra z ia  C hristiana).
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Tussen Vlieland, Terschelling en vasteland:

V O G ELEILA N D  
G R IEN D  W ORDT 
VERSTERKT

Binnenkort zal het vogeleiland Griend in de 
W addenzee w orden versterkt. Dit, om  te 
voorkotnen dat het eiland binnen afzien
bare tijd in zee zal verdwijnen. De 
ministeries van Cultuur, Recreatie en 
M aatschappelijk W erk, Verkeer en W ater
staat en de Vereniging tot behoud van na
tuurm onum enten betalen gezam enlijk de 
kosten van deze operatie.

Eind oktober dit jaar zal het werk gereed 
m oeten zijn.

Rijkswaterstaat laat, ter versterking van het 
eiland aan de westzijde een halfrond zand- 
lichaam aanbrengen, dat zal w orden b e 
plant m et helm en biestarwe. Enkele rijen 
palen zullen vanaf dit zandlichaam  to t 'in  
zee reiken, om  in de toekom st te voorkom en 
dat de stroom  het nieuwe eilandgedeelte 
aantast.

Het eiland Griend is een vaste broed- en 
rustplaats voor vele vogelsoorten. Sinds de 
oorlog is dit de tweede poging om  te voor
kom en, dat het eilandje door golfaanvallen 
en stroom  zoveel zand verliest, dat het uit
eindelijk in zee zou verdwijnen. In 1958 
heeft men eveneens door zandopspuiting en 
beplanting met onder m eer helm, het eiland 
van de ondergang weten te redden. Het hui
dige plan m óet ervoor zorgen, dat het eiland 
geruim e tijd intact blijft.
Een oud-hoofdingenieur van Rijkswater

staat, ir L. van Benaegom , heeft in 1949 een 
uitgebreid rapport opgesteld over het eiland 
Griend. Daarin kom t naar voren, dat 
Griend zich van 1902 tot 1948 350 meter in 
zuidoostelijke richting heeft verplaatst. Ook 
nu nog blijft het eiland zich m et een gem id
delde van zes meter per jaar in 
zuidoostelijke richting verplaatsen.

Volgens de oudste berichten over dit eiland, 
kan men aannemen dat Griend in de der
tiende eeuw een flinke nederzetting aan het 
Vlie is geweest. Het zou  tóen gelegen heb
ben tussen het huidige dorp W est-Terschel- 
ling en het hart van de Vliestroom .

De nederzetting is b lijkbaar bij de Sr. 
Luciavloed in 1287 ten onder gegaan.
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Groeiend besef voor betekenis van landschap
„Er is een groeiend besef voor de betekenis van het landschap in Nederland. Er is een zeker verband 
tussen de verscheidenheid aan landschapsvormen in een bepaald gebied en het aantal mensen dat 
daarin kan wonen” . Aldus staat te lezen in de dezer dagen verschenen brochure „Heg en Steg” , met 
grepen uit het jaarverslag van het Staatsbosbeheer.

In ons kleine land hebben wij het grote voordeel dat er een sterke variatie is in 
landschapstypen. Dat komt doordat in het verre verleden ons stukje land door 
zoveel wisselende natuurkrachten, in de vorm van rivieren, gletchers, zee en wind 
is beheerst. Maar ook de m.ens heeft zich niet onbetuigd geiaten. Eigenlijk is er in 
ons land geen ongerept natuurgebied meer te vinden. In alles kunnen wij de hand 
van vroegere generaties herkennen. Of het nu bossen betreft of heide, grienden, 
polders en uiterwaarden, het is allemaal beïnvloed door de mens die iets wdu doen 
met de natuur. Soms ging het om de jacht of om een buitenpiaats ais verpozings- 
gebied. Nu eens was het doei de opbrengst aan timmerhout en boerengeriefhout of 
twijgen voor manden of waterkeringen, dan weer was het om het riet te doen voor 
dakbedekking of heidepiaggen voor strooisel in veestalien.
Overai is de begroeiing van de grond het resultaat van wat de mens er in de loop 
der eeuwen heeft gedaan. Maar er is in de iaatste tijd iets aan ’t veranderen. Hier
door moet een beleid dat uitsluitend is gericht op het instandhouden van het oude 
landschap onherroepelijk stuk lopen. Ten eerste zullen we dan merken dat dikwijls 
het oude landschap langzaam maar zeker in verval raakt. Er zijn niet veel mensen 
meer die het onderhoud van grote jachtgebieden of mooie buitenplaatsen kunnen 
betalen. De boeren hebben geen geriefhout meer nodig en plaggenmest nog minder. 
Rieten daken zijn zeldzaam geworden en manden en klompen uit de mode geraakt. 
Dit alles wil dus eenvoudig zeggen dat buitenplaatsen, houtwallen, rietlanden, grien
den en heidevelden niet meer in stand worden gehouden, als daar niet een speciale 
regeling voor getroffen wordt.

LET OP ONS LANDSCHAP

Behalve dat allerlei onderdelen van het landschap niet meer worden verzorgd en 
onderhouden, is er ook nog sprake van dat het landschap soms moedwillig wordt 
bedorven. Belangrijk is bijvoorbeeld het bederf van de horizon. Veel te weinig wordt 
voorkomen dat hoge gebouwén verrijzen op plaatsen waar dat ongewenst is. Na
tuurlijk getuigen die tot ver in de omtrek van de ondernemingslust en energie van 
gemeentebesturen, bouwmeesters en opdrachtgevers. Maar wordt er ook wel aan 
gedacht wat zij voor invloed hebben op het landschap eromheen? Er zijn steeds 
meer voorbeelden dat polderlandschappen, heidevelden, dorpsgezichten, dorpsessen 
en zo meer worden bedorven omdat ergens in de omgeving een stenen kolos ver
rijst die zich telkens weer opdringt aan ons oog.

Een ander probleem -aldus het jaarverslag van Staatsbosbeheer- is de wegenbouw. Brede 
autowegen beginnen steeds meer de kwetsbare structuur van ons platteland te overheersen.

Stof, lawaai en luchtbederf verschralen het leefmilieu voor mens, dier en plant. De 
lokale sfeer op het platteland, het streekeigen karakter en de vertrouwde klein
schalige afmetingen van het landschap worden verstoord. Een aspect waar nog te 
weinig op wordt gelet is dat de stilte uit ons land verdwijnt. Gebieden waar men 
niets anders hoort dan alleen de geluiden die de natuur zelf voortbrengt worden in 
ons land steeds zeldzamer. Toch is ook deze "hoorbare stilte” een belevenis; een 
onderdeel van ons milieu dat niet geheel verloren mag gaan. Dit is bij het Staats
bosbeheer één van de overwegingen geweest voor de aankoop van een bosgebied 
in de Kempen bij Luyksgestel. Er is nog altijd hoop dat hier te zijner tijd tezamen 
met de aangrenzende Belgische gebieden een groot stiltegebied zal kunnen worden 
behouden, al is door de grote weg E3 van Eindhoven naar Eersel ook hiervan weer 
een flink stuk afgesneden.
Gelukkig begint het besef, dat de zorg voor ons milieu ook op deze punten om een 
nieuwe oriëntering vraagt, steeds meer baan te breken. Dat wil niet zeggen dat het 
nu met de wegenaanleg is afgelopen. Dat zou natuurlijk moeilijk gaan. Het is zelfs 
zo dat voor de uitvoering van het Rijkswegenplan 1972 niet minder dan 206 km 
autosnelweg en 52 km enkelbaanswegen alleen al door de Rijkswaterstaat zijn aan
gelegd. Hetgeen vermoedelijk een record voor alle tijden betekent.

ADVIES

Het Staatsbosbeheer had de gelegenheid bij de aanleg en beplanting van een groot 
aantal wegen van advies te dienen. Hierdoor kon zowel ten behoeve van de automo
bilist als voor wat betreft de beperking van de aan het landschap toegebrachte 
schade veel worden bereikt. De laatste tijd wordt de nodige aandacht besteed aan 
de begroeiing van grasbermen en hellingen. Zowel met de Rijkswaterstaat als met 
de provinciale waterstaatsdiensten is op dit gebied intensief samengewerkt. Het 
resultaat is dat steeds minder gebruik wordt gemaakt van chemische bestrijdings
middelen tegen onkruid, terwijl ook minder wordt gemaaid dan vroeger. Als gevolg 
hiervan is in deze bermen het aantal wilde bloemen weer gaan toenemen.
Ook komen er weer meer insecten en kleine diersoorten.
Voor wat betreft de landbouwgebieden is het behoud van een mooi landschap soms 
bijzonder moeilijk. De prachtige, oude houtwallen; de hoekjes bos die hier en daar 
zijn verspreid, de beplanting op de erven, dit alles gaat langzaam maar zeker 
achteruit. Wanneer hu in een bepaalde streek besloten wordt tot ruilverkaveling over 
te gaan, bestaat er een goede mogelijkheid een nieuw cultuurlandschap te scheppen. 
Weliswaar wordt door een ruilverkaveling, waarbij de vele kleine percelen tot 
grotere worden samengevoegd en vaarten en wegen opnieuw worden aangelegd, 
veel oud landschapsschoon teniet gedaan. Maar wanneer dit een landschap betreft 
dat toch niet meer te redden is, kunnen we ook van de nood een deugd maken. De 
ruilverkavelingsvvet maakt het mogelijk bepaalde gedeelten uit een ruilverkaveling 
apart te houden ten behoeve van natuurreservaten of landschappelijke beplantingen. 
Hierdoor is het vaak mogelijk om van een nieuwe ruilverkaveling toch weer iets 
moois te maken, zij het dan ook in een nieuwe stijl. Van die mogelijkheid wordt de 
laatste tijd een ruim gebruik gemaakt.
Voorbeelden van de manier waarop in ruilverkavelingen ook aan de natuur wordt 
gedacht vinden we bijvoorbeeld in het verslag over de provincie Zuid-Holland: ” ln de 
ruilverkaveling Duyfrak wordt veel meer grond beplant met bossen dan aanvankelijk 
was voorzien. In Rijnstreek-zuid wordt overwogen een weidevogelreservaat in te 
richten. Op Goeree is overleg gaande om het landschap van duinwallen, de z.g. 
schurvelingen, in de ruilverkaveling ongerept te houden. In Voorne-Putten is voor
gesteld de hoeveelheid grond die wordt aangekocht ten behoeve van de aanleg van

natuurschoon, aanzienlijk groter te maken dan aanvankelijk in het landschapsplan 
werd nagestreefd.”

NIET VOOR IEDERE STREEK

Zoals gezegd is echter ruilverkaveling niet voor iedere streek het meest geëigende 
middel.
Soms bestaat de wens een hele streek van aanzien te veranderen. Er worden dan 
grootscheepse plannen opgezet, zoals bijvoorbeeld het reconstructieplan voor de 
Veenkoloniën, het landschapsplan voor Voorne-Putten, de plannen voor Spaarn- 
woude, Midden-Delfland en de Brabantse Maashorst, alsmede het Duinzoomplan 
dat een groot deel van de Noordhollandse binnenduinstróok beslaat. Voor dergelijke 
objecten kan men alleen met ruilverkaveling niet veel beginnen. Soms wordt dan 
ook een speciale wet in het leven geroepen voor zo’n streek. Dat is bijvoorbeeld 
het geval in Midden-Delfland en men wil hetzelfde doen in Noordoost-Groningen.
Als we nu zo’n landstreek opnieuw gaan inrichten is het zaak aan de ene kant de 
historisch gegroeide schoonheid van het oude cultuurlandschap -zoveel mogelijk te 
behouden, maar aan de andere kant het landschap aan te passen aan de nieuwe 
tijd. Hier dringt zich de vergelijking op met de stedebouwer, die voor de taak staat 
oudé historische stadskernen te reconstrueren. Ook daarbij gaat het aan de ene kant 
om het behoud van het culturele erfgoed, terwijl het aan de andere kant nodig is 
de stad leefbaar te houden. Dat kan dan meestal alleen als het stadsdeel op de 
één of, andere manier doelmatig bruikbaar wordt gemaakt.

- NIEUWE WETENSCHAP

Het kan bepaald geen kwaad erop te wijzen dat in Nederland ons landschap steeds 
lelijker wordt, maar we zullen toch ook moeten aangeven wat we er aan verbetering 
tegenover willen stellen. Het bouwen van een landschap is iets anders dan spelen 
met een blokkendoos. Wanneer het bouwsel niet bevalt kunnen we het niet omver
gooien om opnieuw te beginnen. Er moeten beslissingen worden genomen van 
lange adem. En daarom moeten we eerst eens kijken met welke bouwstenen we nu 
eigenlijk aan het spelen zijn.
Ten eerste is het dan nodig de verschillende onderdelen waaruit een landschap 
bestaat eens netjes op een rij te zetten. Kunnen we ze allemaal een naarn geven? 
Kunnen we ze omschrijven? En weten we dan ook nog te vertellen in hoeverre we 
ze positief of negatief waarderen?
Is het systematisch omschrijven van de landschapsonderdelen al een hele toer, de 
laatste vraag brengt ons pas recht in moeilijkheden. Om te kunnen aangeven wat 
we mooi en wat we niet mooi vinden, moeten we eerst weten wat ons nu eigenlijk 
bezielt. Wat is de relatie tussen de mens en het landschap? Wat is de invloed die 
wij bewust of onbewust ondergaan van het landschap om ons heen? Waarom heeft 
het een slechte invloed op ons humeur als alles om ons lelijk is, en wat heeft dat 
voor invloed op onze gedragingen?
Wat is er waar van de dichtregels die zijn gebruikt als motto voor het jaarverslag: 
is het inderdaad zo dat de liefde voor de natuur een bestanddeel is van het mengsel 
van eigenschappen dat de mens heeft meegekregen bij zijn schepping?
U voelt wel dat landschapsbouwkunde — want daarover gaat het —  niet zo een
voudig is. Uit de vele vragen die daarbij opduiken laten zich verschillende onder
zoeksgebieden afleiden. Zo is daar bijvoorbeeld het gebied van de gedrags
wetenschappen. We willen méér weten over de manier waarop de mens zijn omgeving 
ondergaat. We willen zelfs proberen dat te meten.
Bij een dergelijk onderzoek zijn mensen nodig die in verschillende takken van 
wetenschap zijn gespecialiseerd. Zo wordt bijvoorbeeld ook een psycholoog aan 
het werk gezet. Het Staatsbosbeheer heeft de laatste tijd in samenwerking met de 
Landbouwhogeschool veel aandacht aan deze nieuwe tak van wetenschap gegeven. 
Het is de bedoeling dat straks ook het Bosbouwproefstation het onderzoek voor de 
landschapsbouw ter hand gaat nemen. Op die manier wordt een wetenschappelijke 
basis gelegd voor de talloze landschapsplannen die door het Staatsbosbeheer wor
den gemaakt, telkens wanneer er ergens in ons land sprake is van een vernieuwing 
van het landschap.

KOSTBAAR?
„Is bos een kostbaar bezit?”
Dat is maar al te letterlijk een feit. Zonneklaar is gebleken dat bossen veel geld 
kosten. Dit geldt niet alleen voor de staatsbossen, want ook het particuliere en 
gemeentelijke bosbezit ziet geen kans meer om quitte te spelen.
Dit lijk t een wonderlijke zaak. Bos vormt in grote delen van Nederland wat de bos
bouwer een "climax-vegetatie”  noemt. Het is het laatste stadium waarin de natuur 
belandt wanneer men alles zijn gang laat gaan.
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Men behoeft dus eigenlijk niet een bepaaid beheer te voeren om een bos te krijgen 
of te laten voortbestaan. Maar in ons dichtbevolkte land stellen we andere eisen 
dan alleen maar een bos dat in het wilde weg is opgegroeid. We willen bossen die 
landschappelijk, sociaal-cultureel of voor de produktie van hout zoveel mogelijk nut 
afwerpen.
Maar dan moeten wij ze doelbewust planten en actief beheren. Dat beheer zal zich 
moeten richten op de functies die wij van dit bos verwachten. Voor een dienst als 
het Staatsbosbeheer betekent dit dat zo efficiënt mogelijk moet worden gewerkt. 
Daar wordt dan ook van alles aan gedaan, tot en met de onvermijdelijke commissie 
die zich momenteel bezighoudt met het grondig doorlichten van de organisatie.

verwaarloosd. Ze worden dikwijls beschouwd als een soort spaarpotje dat kan 
worden stukgemaakt zodra dat wenselijk lijkt. Vaak wordt bij de bouw van niëüjwe 
wijken het bos lichtvaardig opgeofferd. De onttakeling kan ook geleidelijk gaan, 
zoals het afgraven van zand, het storten van vuil en het verkopen van mos en 

rooisel. Vooral dit laatste is een halsmisdaad. Een boom heeft vocht en voedsel 
jd ig als ieder levend wezen. De wortels zijn daarvoor in belangrijke mate af- 

..lankelijk van de humusrijke bovenlaag. Wanneer die bovenlaag verdwijnt moet de 
boom honger en dorst lijden. Het bos zal langzaam verkommeren.

Tot zover enkele passages uit „Heg en Steg", een uitgave van Staatsbosbeheer te Utrecht.

VAN WIE

Het Staatsbosbeheer bezit ongeveer een kwart van het Nederlandse' bos. De helft 
is in handen van particulieren: 16% is eigendom van gemeenten en ruim 5% van 
Verenigingen en Stichtingen tot behoud van natuurschoon.
Het beleid van de overheid is er zeker niet op gericht alle bossen en houtopstanden 
in handen te krijgen. Het is veel beter als een groot deel van dit bos in handen 
b lijft van particulieren of organisaties.
De belangstelling voor het eigen bezit en de binding die iemand voelt met een 
gebied voor het behoud waarvan hij zich heeft ingespannen, zijn van groot belang 
voor het voortbestaan van het Nederlandse bos.
Het Staatsbosbeheer probeert door middel van voorlichten en eventueel ook door 
bij te dragen in de kosten het bezitten van bos door particulieren te stimuleren. 
Wanneer er door de staat wordt gekocht is dat dan ook meestal om een bijzondere 
reden. Soms gaat het erom dat een bepaald bos of landschap noodzakelijk moet 
worden veiiiggesteld, terwijl er geen ander initiatief op dit gebied te verwachten is. 
Ook kan het voorkomen dat een houtvesterij of staatsnatuurreservaat door het aan
kopen van een klein stuk grond kan worden afgerond waardoor er een geheel 
ontstaat dat beter aan de doelstelling beantwoordt en goedkoper kan worden be
heerd.

SLECHT BEHANDELD

Ongeveer 41 000 ha van het Nederlandse bos is eigendom van lagere publiek
rechtelijke lichamen, zoals b.v. de gemeenten.' Dat zou eigenlijk moeten betekenen 
dat de plaatselijke bevolking dan nauw bij het wei en wee van zo’n bos, hun bos, 
betrokken is. Die betrokkenheid zou tot uiting moeten komen in de ijver en toe
wijding van de door deze burgers gekozen gemeentebesturen. De goeden niet te na 
gesproken komt daar in het algemeen maar weinig van terecht. Dat is vooral het 
geval bij kleine gemeenten met een naar verhouding groot bezit aan bos. Het is 
jammer dat dergelijke bosbezittingen, die voor de plaatseiijke samenleving toch een 
duidelijke functie vervullen, vaak slecht worden verzorgd en in enkele gevallen zelfs

VAN B O E R E N U tN D  TOT BOODSCHAPPENTAS
Ir. C. S. Knottnerus:

„O  w ee, als de boeren zouden verdw ijnen'

„W e  zijn  aanhangers gew orden van een 
nieuwe r e l ig ie ,”  zegt ir . C. S. Knott
nerus, ,,d ie  nieuwe re lig ie  is  de econom ie. 
Met z ’n allen lopen we ach ter de le e r 
stellingen van de econ om ie aan o f het de 
laatste waarheden zijn . We denken dat 
het jé  van het is , als we m aar effic iën t 
zijn  en doen a lso f het hoogste geluk van 
de m ensheid te vinden is  in zo  goedkoop 
m ogelijk  prod u ceren .”
Het is  niet m oeilijk  te g issen , dat de 
v oorz itter  van het Landbouwschap deze 
v is ie  niet deelt. ,,Ik g e loo f e r  niet m eer 
zo  in ,”  verk laart hij, daarm ee teg e lijk er 
tijd toegevend dat hij ooit w eleens een 
warm  voorstander is  gew eest van rech t
lijn ige  econ om isch e theorieén . Dat had 
hij trouwens van niemand vreem d: ,,T oen  
indertijd  de landbouw crisism aatregelen  
werden ingevoerd , die de econ om isch e 
vrijheid  die Nederland altijd  aanhing, 
gingen beperken, was m ijn  grootvader 
daar sterk  tegen. Z e lf za l ik toen een 
jaar of achttien gew eest zijn , m aar ik 
herinner m e nog als de dag van g isteren  
dat hij ze i: ,,Ik ben altijd  vrijhandelaar 
gew eest en dat b lijf  ik o o k .”  Het w oord 
, ,e ffic iën t”  ligt op de lippen d er g e 
lovigen  bestorven . Dat z it de heer 
Knottnerus dw ars. , ,E conom ie is de w e
tenschap die p robeert een verk laring  te 
geven van het m enselijk  denken en han
delen. M aar de econom en gaan er  teveel 
van uit dat de mens geheel log isch  en 
daardoor effic iën t p leegt te w erk te gaan. 
Er zijn  ech ter toch ook een heleboel 
andere dingen die de m ens m otiveren .”

FUSIES

Hij verw ijst naar de ve le  fusies die 
tegenw oordig plaatsvinden in het b e d r ijfs 
leven. De hoogste graad van e ffic ien cy  
schijnt gelegen  te zijn  in het fusioneren. 
,,M aar ik heb dat eigenlijk  nooit w aar
gemaakt gezien , dat een fusie inderdaad 
verhoging van de e ffic ien cy  tot gevolg  
had. Let wel, ik heb het nu ov er  het 
sam ensm elten  van grote ondernem ingen. 
Als twee boeren  samengaan, omdat hoge 
investeringen gedaan m oeten worden, dan

is e r  w el degelijk  sprake van e fficiën t 
handelen.”
D aarm ee zijn  we aangeland bij de land
bouw, bij de boeren  en tuinders die de 
godvruchtig beleden econ om isch e  theorie 
in de nuchtere praktijk op zijn  waarde 
m oeten toetsen  m et het eigen bestaan als 
inzet. Dat gebeurt niet d oor m ensen die 
b ed rieg elijk  veel lijken  op de personages 
uit belegen  plattelandsblij spelen; die 
knoestig zwoegend een uit fo lk lo r is tisch  
oogpunt boeiend bestaan ontwringen aan 
d r ie  koeien en een geit en zich  ’ s avonds 
tevreden ter ruste begeven onder het met 
m os b egroeid e  rieten dak van hun stulp. 
,,Het is  niet de man m et het petje  m eer 
die nu in de landbouw bezig  i s , ”  zegt 
ir . Knottnerus. ,,Dat kan niet vaak genoeg 
gezegd w orden .”
In de m oderne land- en tuinbouw is  wel 
degelijk  sprake van ondernem ers. Dat 
e r  ook een groep  m ensen is  d ie in de 
verdrukking dreigen  te geraken, wil hij 
zek er niet ontkennen, m aar dat w il nog 
niet zeggen dat a lle  boeren  en tuinders 
in de mangel worden opgenom en. Het is  
overigens ook een fe it, dat een aantal 
p lu im vee- en varkenshouders m et handen 
en voeten gebonden is  aan de lev era n cier  
van veevoed er, a ls gevolg  van de con tra c
ten die daarm ee a fgesloten  zijn . Ir. 
Knottnerus ziet dat m eer ' a ls een to e 
valligheid , een ge le id e lijk  ontstane 
situatie, dan als een doelbew ust door de 
veevoederfabrikanten  nagestreefde ont
wikkeling.
De m oeilijkheid  is  zijns inziens niet aan 
de zijde  van de v oed erlevera n ciers  g e 
legen, m aar aan de kant van de afzet 
van vee. ,,N aar mijn gevoel zou dat de 
basis  v oor  de boer  m oeten zijn . De afzet 
van vee is  echter niet in handen van de 
b oer. Op dat gebied hapert e r  overigens 
nog w el wat m eer. Dat e r  nog steeds 
geen , , e ffic iën te ”  rundvleesproduktie is  
ontstaan, is  niet in de laatste plaats te 
wijten aan het om streden  artikel 8 van de 
\Ueeskeuringswet dat belem m erend werkt 
op het verv oer  van v lees  door a lle r le i 
p laatselijke keuringen v oor  te schrijven . 
De agra risch e  w ereld is  een v oor  velen

ondoorzichtige zaak. N iettem in zijn  er 
velen  die m et g root gem ak een oord eel 
over de N ederlandse boeren  uitspreken. 
Z e weten b ijv oorbeeld  dat er  steeds m inder 
boeren  zijn , dat e r  een a fv loeiing gaande 
is , w aardoor al tienduizenden boeren , 
tuinders en hun w erknem ers in andere 
beroepen  hun heil m oesten zoeken. D eze 
sanering was niet te m erken in de lev en s
m iddelenwinkels: De superm arkten s tr o 
men dagelijks opnieuw vol m et de dui
zenden artikelen die de m ens van 1973 
voor  zijn  dagelijks levensonderhoud nodig 
heeft. Het lijkt a lso f het vanzelf gaat. 
M issch ien  leidt dat tot lichtzinnige uit
spraken a ls : Je kunt het goedkoper op 
de w ereldm arkt kopen; laat de boeren  in 
Nederland m aar verdwijnen.
,,M aar o wee, als je  dat zou d oen ,”  
verk laart ir . Knottnerus. ,,N iet a lleen  
zou je  helem aal afhankelijk z ijn  van de 
p r ijzen  d ie  op de w ereldm arkt zouden 
w orden gevraagd en die onm iddellijk  
zouden stijgen  als de verk op ers  m erken 
dat je  van hen afhankelijk bent, m aar het 
is  nog s terk er. De produktie van ze lfs  
een klein land als Nede,rland kan niet 
gem ist w orden op de w ereld . Z ek er 
zeventig procent van d eN ed erla n d sea gra - 
r is ch e  produktie is in letterlijk e  zin 
broodnodig om  in de eigen behoefte van 
het N ederlandse volk aan voed sel te v o o r 
z ie n .”

TE WEINIG BEKEND

Het w oord , ,oversch otten ”  kan thans niet 
m eer onuitgesproken blijven . , ,J a ,”  zegt
ir . Knottnerus, ,,h ier gaat de schone 
econ om isch e theorie ook niet m eer op. 
Het lijkt zo  sim pel: hoge p r ijzen  hebben 
overschotten  tot gevolg , verlaag daarom  
de p r ijzen  en e r  zal m inder geproduceerd  
worden. M aar zo  m ooi in eikaars v e r 
lengde ligt het niet. E r z ijn  a lle r le i 
samenhangen w aarover te w einig bekend
is . S. L. Louwes ze i indertijd ; ,,A ls  
ju llie  m e vertellen  hoeveel zon en regen 
er in het komende jaar za l vallen, dan 
verte l ik ju llie  hoe groot de oogst w ord t .”  
Neem nu de aardappeloogst. Het v ersch il 
tussen een goede en een slech te  oogst 
was tot v oor kort 1 : 2 ,  dat is  de laatste 
jaren  iets verbeterd , m aar het is  toch 
nog 2 : 3 .  En gra s ! Geen veeb oer  za l nu 
al kunnen zeggen hoeveel voer  hij m oet 
bijkopen v oor  de volgende w inter, want 
hij w eet nog niet bij benadering hoeveel 
gras zijn  land hem zal opleveren . Dat 
zijn  heel andere produktie-om standig- 
heden dan industriële bedrijven  ze ken-

Een interessant beeld geeft thans ook de 
A m erikaanse graanproduktie te zien. De 
overschotten  zijn  verdwenen en de 
V eren igde Staten zijn  nu haastig bezig  
om akkers die uit de produktie waren 
genom en w eer in te schakelen. ,,T och  
g e loo f ik niet, dat de granen spoedig 
goedkoper zullen worden. E r is  gewoon 
geen kunstm est genoeg om de oppervlakte 
d ie e r  opeens w eer bij kom t voldoende 
te bem esten. V ergeet niet, het gaat om 
z o ’n 20 o f 25 m iljoen  hectaren. Bovendien 
hebben de overstrom ingen  van de 
M ississ ip p i heel wat ingezaaid land v e r 
n ie ld .”
Dat zijn  dan nog m aar enkele voorbeelden  
van de problem en  w aarm ee de plant
aardige produktie te kampen heeft. Bij 
de d ier lijk e  produktie ligt het veelal 
nog m oe ilijk er . ,,Een koe geeft één kalf 
p er jaar en o f je  nu haast hebt o f niet, 
het komt niet vlugger ter  w ereld  dan de 
natuur w il.”
Dat is  de w ortel van het ru nd vleespro
bleem  waarm ee het w elvarende westen 
w orstelt. Een probleem  dat opnieuw vragen 
oproept aan de econ om isch e waarheden 
die we belijden , m aar die in de praktijk 
net iets anders uitkomen. , ,N orm aal is  de 
gang van zaken ,”  aldus ir . Knottnerus, 
,,dat iets wat schaars is  duurder wordt. 
Z o is  het met het v lees  gegaan. V e r 
volgens behoort dan de vraag terug te 
lopen, w aardoor ook de p r ijs  w eer zal 
dalen. 'Wat gebeurt ech ter? De lonen 
w orden verhoogd en de vraag b lijft , dus 
het v lees  b lijft ook s ch a a rs .”
D aarm ee zijn  we er evenwel nog niet:
,,Het grappige, nou ja  grap p ige...... is , dat
hoge v leesp r ijzen  in de hand werken dat 
boeren  m eer vee gaan houden. Dat heeft 
echter niet tot gevolg , dat e r  ook m eer 
vlees op de markt komt, want de natuur 
heeft im m ers wat tijd nodig. M aar over 
enige tijd  zijn  e r  opeens, dank zij «-de 
natuur een heleboel- kalveren  en het zal 
dan duidelijk  w orden dat er teveel koeien 
zijn . Een oversch ot aan koeien, za l men 
versch rik t roep en .”
Het is  geen lokkend persp ectie f, wat de 
heer Knottnerus ons daar schetst. Het is 
ech ter de kunst de zaken goed te b lijven  
zien en zich  niet door theorieën  o f w ens
drom en van de nuchtere w erkelijkheid 
te laten afbrengen. M oeten we dan a lles 
zijn  beloop  m aar laten en berustend to e 
zien wat ervan kom t? Dat ligt ons niet; 
we willen altijd iets dóen.

EN TOCH..

,Landbouwproduktie laat zich  vrijw el
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niet plannen,”  betoogt ir . Knottnerus, 
verw ijzend naar de voorbeelden  die hij 
gaf van de typisch agra risch e  produktie-
problem en. En toch ...........
,,Het was voorheen norm aal om ervan 
uit te gaan dat je  een v r ije  m arkt had. 
M aar die werkt heel s lecht. Dat hebben 
we in het verleden  gem erkt. Ik g e loo f 
e r  dan ook niet m eer in, voora l ook niet 
omdat de m ensen het geld niet op waarde' 
weten te houden. Je kom t w eer bij de 
oude goed erenru il te re ch t .”
M aar waar gaat het dan heen? ,,N aar 
georgan iseerde  m arkten, al laten som m ige 
markten zich  nauwelijks o rg a n ise re n ,”  
denkt ir . Knottnerus. ,,'We krijgen  steeds 
m eer loontrekkenden in onze m aat
schappij. De wetgeving is dan ook m eer 
en m eer op loontrekkenden afgestem d dan 
op zelfstandigen. Vandaar dat de sectoren  
waarin veel zelfstandigen w erkzaam  zijn  
- en één daarvan is  de landbouw - ook 
de neiging hebben om- na te volgen  wat 
op het terre in  van de loontrekkenden 
gebeurt. Z e gaan b ijv oorbeeld  ook plan 
m atiger w erken .”
Van de planmatigheid waartoe de land
en tuinbouw dus ook steeds m eer blijkt 
ov er  te gaan, getuigt de afzet van a gra 
r isch e  produkten aan verw erkende 
industrie en de m oderne verkoopcentra . 
M eer en m eer worden contracten  a fg e 
sloten  met boeren  en tuinders v oor  de 
levering  van die produkten. De g ro o t
w inkelbedrijven w illen zeker zijn  van een 
vaste aanvoer tegen vaste p r ijzen  en 
bedingen die p r ijzen  van te voren , tevens 
enige overproduktie van -  laten we zeggen: 
spinazie - in ca lculerend om de gestage 
aanvoer te verzekeren . De huisvrouwen 
mogen dan steeds prijsbew uster worden, 
ze hebben er dikw ijls geen notie van wat 
zich  a fspeelt tussen het boerenland o f de 
kas van de tuinder en de aantrekkelijk 
verlich te  schappen van de superm arkt, 
De boeren  en tuinders hebben ech ter wei 
degelijk  de invloed ondergaan van dé 
veranderingen die zich  voltrekken tussen 
hun land en de boodschappentas van de 
huisvrouw. Er is  v oor de handige hande
laar uiteraard voor  a lles  wel een koper 
te vinden, m aar lang niet ied ere  a g ra rië r  
is een handelaar of heeft e r  de tijd  v oor 
het te zijn . Vandaar ; dat steeds m eer 
boeren  en tuinders op con tract werken. 
,,Ons hele verkoopsysteem  helt naar de 
geplande e co n o m ie ,”  aldus ir . Knottnerus. 
,,D e con currentieprin cipes d ie  de e c o 
nomen hadden beschreven  gingen nog 
aardig op, toen e r  alleen  kleine groen te
boeren  op de m arkt verschenen . M aar als 
A lbert Heijn zijn  tonnen inslaat, gebeuren 
e r  heel andere dingen. Daar is  de e c o 
nom ische les niet voor g e sch re v e n .”
Ook m erkt hij op, dat con tractteelt v oor 
veel boeren  en tuinders een aantrekkelijke 
zaak is . Bij a lle  hand naar zelfstandigheid 
heeft m enigeen toch grote  behoefte aan 
zekerheid en een contract kan dat bieden. 
A ls de boer  m aar zo verstandig is om 
m et de deskundigen van zijn  organ isaties 
na te gaan of e r  geen onaangename dingen 
in de kleine lettertjes staan eer  hij zijn 
handtekening zet. Wat er allem aal gebeurd 
is op de weg tussen boer  en cpnsum ent 
wil hij graag m et een enkel c i jfe r t je  nog 
toelichten. ,,Van de totale kosten van 
levensonderhoud kan slech ts 1% toeg e 
rekend worden aan het inkomen van boeren  
en tu in d ers .”
Ons gesprek  m et ir . Knottnerus. verlaat 
d.e w ereld van superm arkten en rijkgevulde 
schote ls . Want we w illen het even hebben 
over de ro l die de derde w ereld  speelt 
in die veranderde agra risch e  situatie. 
Helpt het, a ls  we zeggen: Laat de m ensen 
in de ontwikkelingslanden produceren , dan 
zullen wij hun spullen w el kopen?
,,Het helpt n ie t,”  zegt ir . Knottnerus. 
,,Ik. heb er veel over nagedacht en op 
re is  ook een beetje  van gezien . Eén 
ding is zeker: Er m oet wat gebeuren. 
Och, tot op zek ere  hoogte produceren  d.e 
ontwikkelingslanden im m ers al een aantal 
goederen  die wij in het w esten kopen. 
B ijvoorbeeld  koffie , thee en cacao . M aar 
het is nog de vraag of de gewone boeren  
in de ontwikkelingslanden -  en tachtig 
of negentig procent van de bevolking 
bestaat daar van de landbouw - daarvan 
veel w ijze r  gew orden. De ontw ikkelings
landen brengen ook de grondstoffen  v oor 
m argarine voort. Die mogen vrij van 
heffingen in de E .E .G . w orden ingevoerd. 
Opnieuw: Ze worden e r  niet beter van. 
Trouw ens, ze dreigen  h ier h elem aalu itde  
markt gedrukt te worden, want de 
■Verenigde Staten nemen de produktie van 
deze grondstoffen  m eer en m eer over. 
Een tijdlang stond tapioca door een v e r 
gissin g  niet op. de lijs t  van E .E .G .- 
heffingsprodukten. De p r ijzen  stegen flink. 
Dat duurde twee jaar, toen knapte het 
af en w eer: Z e hebben e r  niets aan gehad. 
De m eeste ontwikkelingslanden hebben 
een slechte m arktorganisatie. En waar 
die redelijk  is , staat m eestal een buiten
landse, w esterse , firm a klaar om de 
winst op te s tr ijk e n .”
U iteraard beschikt ir . Knottnerus niet 
over de steen der w ijzen. Hij pretendeert 
dan ook geenszins dat hij de oplossing 
klaar heeft liggen, 'Wél heeft hij enkele 
gedachten over de w ijze waarop de ont
wikkelingslanden verbetering zouden kun

nen bereiken . Het zal niemand verbazen, 
dat hij wat dat betreft, zijn  vertrouw en 
a llerm inst in de vrijhandel heeft gesteld . 
,,Het spreekt v a n ze lf,”  betoogt h ij, ,,dat 
de landbouw in de ontwikkelingslanden 
uitgebreid m oet worden. Om te kunnen 
exporteren  m aar voora l om in de eigen 
behoefte aan voedingsm iddelen  te v o o r 
zien. Die voedingsm iddelen zouden ze 
dan ook zeker niet m oeten exporteren . 
Bovendien zouden ze  ook de d ier lijk e  
produktie moeten opvoeren , om te v o o r 
zien in de behoefte aan d ier lijk e  eiw itten .”

BETERE ORGANISATIE

Nu komt een uitbreiding van de produktie 
niet zonder enige aanm oediging tot stand. 
Die aanm oediging ligt voora l in een hogere 
p r ijs . Hoe kan die h ogere p r ijs  bereikt 
w orden? ,,D oor een betere  organ isatie van 
de m arkt,”  is het antwoord van de heer 
Knottnerus. , ,Daarom  is het nodig dat er 
geen onbeperkte vrijheid  op die markt 
heerst. E r m oet een landbouwbeleid w o r 
den gevoerd en e r  m oet voor  gezorgd  
worden, dat de exportprodukten - koffie, 
thee, tapioca etc. -  b ij de boeren  worden 
verzam eld en dat er bekwaam handel m ee 
worden gedreven. Wanneer op die m anier 
enige lijn in het aanbod is  gebracht, kun 
je  contracten  afsluiten die de boeren  een 
betere  p r ijs  garanderen dan zij tot dan 
ontvingen.” '
Het gevolg  van deze activiteiten  zou zijn , 
dat het inkomen van de boeren  (dus van 
de grote m eerderheid  van de bevolking) 
hoger wordt. Wat gaan die m ensen met

Vereniging van 
zat niet stil

dat hogere inkomen doen? Z e Zullen dingen 
w illen kopen die h elleven  veraangenam en. 
V oor velen is dat een tran sistor radiootje  
uit het land van de rijzende zon. Of, 
denkt ir . Knottnerus, een fiets .
Het is  on voorste lb a a r,”  zegt h i j , , , hoeveel 
e r  gelopen wordt in een ontwikkelingsland. 
Ik heb dat in India gezien . De wegen zijn 
e r  vol lopende m ensen en vee. Een fiets 
is  een w ee ld e .”
Het ligt helaas v oor  de hand, dat zodra 
zich  enige inkom ensverbetering aftekent, 
handelshuizen uit w est en (w elvarend) 
oost zich  zullen m elden m et verlokkende 
aanbiedingen. Dan zou ech ter het ogenblik 
gekom en m oeten zijn , dat het ontwikke
lingsland beleefd  dankend voor  de g e 
nomen m oeite de deur sluit en zegt: Wij 
gaan het ze lf  maken.
,,D e vrij eenvoudige dingen die in het 
land ze lf gem aakt kunnen w orden zijn 
het eerste  verd iend ,”  aldus de heer 
Knottnerus. ,,Z e  zijn  in eerste  instantie 
ook voldoende voor  de bevolking daar. 
De verfijn de zaken die het westen p r o 
duceert kunnen in een later stadium , als 
e r  echt sprake is  van enige welvaart, 
w eleens gekocht w orden .”
Om even dicht bij huis te b lijven : Op die 
m anier is ook Nederland m et zijn  in 
d u stria lisering  gestart: A chter een to l-  
b a rr iè re  en een aantal invoerverboden. Zo 
is  Nederland klein begonnen en een ont
wikkelingsland zou het ook op die w ijze 
kunnen proberen .
,,W e m oeten ,”  zegt hij, ,,ons erv oor  
hoeden de ontwikkelingslanden in eenzelfde 
p ositie  ten opzichte van het rijk e  westen

te brengen, als de E uropese boer  ten 
opzichte van de industrie inneem t: Je mag 
goedkoop leveren  m aar je  m oet duur 
kopen .”
De heer Knottnerus heeft vastom lijnde 
gedachten over de w ijze  waarop het w el
varende eenvijfde deel van de w ereld  geld 
leent aan de slechtbedeelde m eerderheid : 
,,In de m iddeleeuwen m ocht je  geen rente 
vragen als je  geld uitleende. Dat was 
zondig, want a ls  e r  geleend werd, g e 
beurde dat im m ers om  voed sel te kunnen 
kopen. Dat begin sel z ie  je  ook in onze 
Bijstandswet: er wordt geen rente b e 
rekend v oor  het geld dat ten behoeve van 
de kosten van levensonderhoud wordt g e 
leend. Naar mijn gevoel is  het p re c ie s  zo 
met de ontwikkelingslanden. Z e lenen om 
in hun eerste  levensbehoeften te kunnen 
voorz ien . Dat kan ook een dam in de Nijl 
zijn , vind ik, want daarm ee wordt het 
m ogelijk  gem aakt om m eer voed sel te 
produceren . E igenlijk  zou je  dat geld 
m oeten géven. 'Vraag het niet terug en 
voora l, vraag geen rente. A nders help 
je  d ie mensen n ie t.”
,,Een land kan alleen  ontwikkeld w ord en ,”  
zo stelt ir . Knottnerus tenslotte, ,,a ls  
de ontwikkeling van landbouw en industrie 
harm onieus v e r lo o p t .”

Ernst O verbosch

(Dit artikel is  overgenom en uit ,,19 NU” , 
tw eem aandelijkse uitgave van de Stichting 
Public R elations Land- en Tuinbouw te 
Den Haag. De redactie  van dit blad gaf 
gaarne toestem m ing v oor plaatsing in 
,,de N ederlander” .)

Reclasseringsinstellingen

nationale O reclasserings 
actie

A ls het goed is gaan theorie en praktijk 
hand in hand. De vereniging.van R e c la s 
seringsinstellingen  (V vR i) heeft daarvan 
in de afgelopen periode  een voorbeeld  
gegeven. Het bestuur van de VvR i heeft 
zich  n.1. in die periode inzake de volgende 
onderw erpen tot de Vaste C om m issie  van 
Justitie van de Tw eede K am er gewend:

Het wetsontwerp op de terbeschikking 
stelling van de regering  (TB R ).
De rec la sser in g  vindt, dat de TBR in de 
eerste  plaats een m aatregel m oet zijn , 
die de beveilig ing van de m aatschappij 
beoogt, en niet in de eerste  plaats als 
een m edische m aatregel m oet w orden 
gezien. Het w etsontwerp hinkt wat dat 
betreft op twee gedachten.
V erd er wordt van de zijde  van de VvRi 
gesteld:

* dat oplegging en verlenging van de 
TBR alleen na een zorgvu ld ig , w eten
schappelijk  verantw oord onderzoek  m o
gen plaatsvinden; in geval van v e r 
lenging zouden andere dan de behan
delende deskundigen het onderzoek  
m oeten verrichten ;

* er zou een m axim um -duur m oeten g e l
den voor de TBR ; de VvRi suggereert 
h ierbij een term ijn  van zes ja a r ; ernstig  
gevaarlijke  patiënten zouden na z o ’n 
periode in een gewone inrichting (dus 
niet m eer in de stra frech te lijk e  s feer ) 
m oeten worden opgenom en;

* de m ogelijkheden tot oplegging van de 
m aatregel zouden w ezen lijk  m oeten 
worden beperkt;

* de m ogelijkheid van een com binatie van 
straf en m aatregel zou geheel moeten 
komen te vervallen  (gevangenisstraf 
werkt nadelig v oor een la tere  behan
deling);

+ de rech tspositie  van de T B R -geste ld e  
m oet worden versterkt.

De laatste dag van vrijlating uit detentie.
De M in ister van Justitie stelt in een 
ingediend wetsontwerp voor om zondagen 
en algem een erkende feestdagen uit te 
sluiten als laatste dag van gevangenschap. 
De VvRi heeft daarop gereageerd  door 
te stellen , dat dan ook de zaterdagen 
dienen te worden uitgesloten, omdat pok 
dan a lle  instellingen v oor (financiële) 
bijstand gesloten  zijn.
Naar aanleiding hiervan w ijzigde de M in is

ter zijn  ontwerp zódanig, dat inderdaad 
ook de zaterdag wordt uitgesloten  v oor 
degenen, d ie een straftijd  hebben gehad 
van langer dan twee maanden; die ged e
tineerden kunnen dus op vrijdag  naar 
huis. H ierop reageerd e de VvRi w eer met 
te stellen , dat dan de m eeste gedetineerden 
niet van deze regeling kunnen profiteren , 
omdat hun straftijd  korter dan twee maan
den duurt. .D e M in ister w il (v oorlop ig?) 
ech ter niet verd er gaan, omdat anders het 
versch il in straftijd  tussen diegenen, w ier 
stra f toevallig  in het weekeind eindigt en 
degenen, bij w ie dat niet het geval is, 
naar verhouding te groot wordt.

Het wetsontw erp op de voorlop ige  hech
tenis.
Samen met andere organ isaties heeft de 
V eren iging van R ecla sserin gsin ste llin gen  
n .a.v. dit w etsontwerp onder m eer gepleit 
voor:

- w ettelijke regeling van de rechtsbijstand 
voor  verdachten tijdens het p o lit ie 
verh oor;

- de toepassing van alternatieven voor 
vrijheidsbenem ing (beperking van b e 
w egingsvrijheid , m eldingsplicht e .d .), 
zodat men m et m inder nadelige g e 
volgen  toch ter beschikking b lijft  voor 
het onderzoek van politie  en justitie;

-  m eer m ogelijkheden v oor  de r e c la s 
serin g  v oor  contacten m et en hulp
verlening aan van hun vrijheid  beroofde 
verdachten;

-  vaststelling van een absoluut maximum 
voor  de duur van de voorlop ige  hech
tenis.

Bij de behandeling in de Tw eede K am er 
kwamen versch illen de  van deze wensen 
aan de orde.

Justitiële docum entatie en de verklaringen 
om trent het gedrag.
Telkens opnieuw brengt de re c la sser in g  
haar bezw aren naar voren tegen de re g e 
lingen betreffende de reg istra tie  van s tra f
rech te lijk e  gegevens (ju stitië le  docum en
tatie) en betreffende de verklaringen om 
trent het gedrag (het v roeg ere  , ,bew ijs van 
goed ged ra g” ).
De 'VvRi heeft zich  bij de behandeling van 
de begroting voor Justitie in 1972 w eer 
tot de leden van de Tw eede K am er gewend 
en daarbij gewezen op een g root aantal 
bezw aren tegen de bepalingen en de toe 

passing daarvan. Eind 1973 hoopt de VvRi 
een gesprek  te hebben met de M in ister 
van Justitie ov er  deze ingewikkelde p r o 
blem atiek. A ls ergens geldt; ,,E ens g e 
boekt - voorgoed  a fg esch reven ” , dan is 
dat wel hier.
M aar het zijn  natuurlijk niet alleen  de 
o ffic ië le  regelingen , die m ensen met een 
stra frech te lijk  verleden  belem m eren  w eer 
volw aardig aan het m aatschappelijk leven 
deel te nemen. A ls de mensen in het 
algem een niet zo  wantrouwig waren tegen
over ex-delinquenten en hen m aar steeds 
naar hun verleden  bléven beoordelen , 
dan zouden de bestaande (naar d is c r im i
natie neigende) bepalingen veel sn e ller  
gew ijzigd  zijn!
Inm iddels heeft de VvRi laten weten aan 
de M in ister van Justitie, dat men in de 
re c la sser in g  e r  eigenlijk  geen behoefte 
m eer aan heeft een verk laring om trent 
het gedrag aan sollicitanten  te vragen. De 
re c la sser in g  m oet dat nu doen; dat is  een 
su bsid ie-voorw aard e. De VvRi probeert 
ook andere instellingen te bewegen hun 
subsid iegever te vragen van deze plicht 
ontslagen te worden.

Herziening van de rech terlijk e  orga n i
satie.
Ten behoeve van een w erkgroep , d ie de a c 
tiviteiten van een S taatscom m issie  tot 
herziening van de rech terlijk e  organ i
satie voorbere id t, heeft de VvRi zich  op 
een hearing doen vertegenw oordigen . Met 
dè w erkgroep w erd van gedachten g e 
w isseld  over wat de re c la sser in g  als wen
se lijk  ziet v oor het a rb e id sterre in  van 
een Staatscom m issie  en v oor  de w ijze 
van werken voor  z o ’n com m iss ie .
In zijn  e indverslag heeft de w erkgroep 
voorgeste ld  ook een vertegen w oordiger 
van de re c la sser in g  in de S taatscom m issie 
te doen opnemen.

Hoewel bovengenoem de zaken ogensch ijn 
lijk  ver  af staan van de praktijk van 
het dagelijks leven, is  d iskussie  erov er  
niettem in van het grootste  belang voor 
een toekom stig beleid . Omdat beleid  en 
praktijk in eikaars verlengde (behoren  te) 
liggen, is het noodzakelijk  dat de V eren i
ging van R ecla sserin g s  Instellingen haar 
standpunt duidelijk maakt wanneer er 
beleidskw esties aan de orde zijn  die haar 
arbeidsveld  raken.

Y. J. P. B.
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Kamerleden vragen, bewindslieden antwoorden
P re m ie r  Den Uyl heeft de suggestie van 
de hand gew ezen , dat de in het p e r s 
berich t o v e r  de kom ende verhoging van 
de P T T -ta r iev en , u itgegeven d oor de 
R ijk sv oorlich tin gsd ien st ter zake gedane 
m ededeling tendentieus o f  ze lfs  m is 
leidend zou zijn . A ldus b lijk t uit het 
antwoord, dat de bewindsm an gegeven 
heeft op s ch r ifte lijk e  vragen  van het 
T w eed e-K am erlid  T . Tolm an.

Het v o r ig  kabinet had besloten  dat in 
1973 de tarieven  van P T T  verhoogd zouden 
m oeten w orden om  f9 2  m iljoen  m eer 
inkom sten te v erk rijg en . De thans goed 
gekeurde verhogingen  geven in 1973 een 
opbren gstverm eerd ering  van f51  m iljoen . 
,,Het is  dus niet m isleidend  o f  tendentieus 
om  te zeggen  dat de regerin g  besloten  
heeft de voorgenom en  tariefsverhogingen  
aanzienlijk  te v erm in d eren ,”  aldus drs. 
Den Uyl.
Op de vraag van het kam erlid , o f  de 
regering  reed s  dekking gevonden heeft 
v o o r  het resteren d e  bedrag van f  42 m iljoen  
dat noodzakelijk  is  v o o r  de investeringen 
bij de P T T  antw oordde de p re m ie r : ,,Om  
een in fla toire  w erking te voorkom en  is  het 
v oor  investeringen  bestem de k red iet aan
gepast aan de nieuwe situatie.

ERWTEN

De ch r is te lijk -h is to r isch e  T w eed e-K a - 
m erleden  T . T olm an  en H. W isselink 
hebben m in ister  B rou w er van landbouw 
en v is s e r ij s ch r ifte lijk  gevraagd o f het 
waar is , dat het v o ed se lv oorz ien in g s- en 
verkoopbureau van het departem ent van 
landbouw de in sch rijv in g  openstelt v o o r  
de leverin g  van 150 ton N ederlandse 
groene erw ten aan T unesië. A ls  dit zo  
is , dan w illen  de kam erleden  weten hoe 
die leverin g  in het kader van de v o e d se l
hulp valt te r ijm en  m et het fe it, dat 
T unesië z e lf  exp orteu r is  van consu m ptie - 
erw ten en dat e r  m om enteel nog erw ten 
vanuit dat land naar N ederland versch eep t 
worden.

P T T

Met co lle g a ’ s van de fra ctie s  van ARP, 
PvdA, KVP en VVD heeft het ch r is te lijk - 
h istorisch e  T w eed e-K a m erlid  H. W isse 
link b ij s ta a tsse cre ta r is  Van Hulten van 
v erk eer en w aterstaat geklaagd ov er  de 
w ijziging van de p ostbeste llin g  aan 22 
gezinnen in ’ t R ietveld  (gem eente H azers- 
woude). D eze gezinnen zijn  a lleen  over 
het w ater bere ik baar. E r zouden plannen

Commissie CHU 

Gelderse Staten

Na het aftreden als lid d er staten van 
Gelderland van de heren W. J. Beltman 
en d rs. E. R iezebosch  zijn  de taken 
van de C H -statenleden opnieuw verdeeld . 
De C H -vertegenw oordig ing in de staten
com m iss ies  ziet e r  thans als volgt uit 
(tussen haakjes de plaatsvervangers):.

financiën: G. van L oo, N ijkerk (m r. W. 
de K ruijf, Zutphen)

w aterstaat: D. R ebel, Barneveld (Van 
L oo)

m aatschappelijke zorg  en volksgezond
heid: m r. J. D. Ie Grand, H eteren 
(m evrouw  m r. H. A. S trijd -G roen e- 
wegen. H arderwijk)

cu lturele com m iss ie : m evrouw Strijd
(L e  Grand)

a grarisch e  com m iss ie : R ebel (Van L oo) 
personeelsaangelegenheden: De K ru ijf

(T j. F aber, H eerde)
w egen com m issie : H. A lberts, Bennekom 

(m evrouw  Strijd)
ru im telijke ordening: m evrouw Strijd (W.

A. Mateman, Aalten)
bestuurlijke organisatie: Le Grand

(A lberts)
econ om isch e aangelegenheden: Mateman 

(F aber)
m ilieu-hygiene: F aber (m evrouw  Strijd)

In de plaats van de heer Beltman is  de 
heer Van L oo  tot com m issa r is  -bij de
N. V. P rov in cia le  G elderse  E lek tric ite its 
m aatschappij benoem d.
De heer R ebel is  in de plaats van de 
heer Beltm an se cre ta r is  van de fra ctie  
geworden. V oorz itter  is  de heer A lberts. 
Zoals bekend is , is  het fra ctie lid  m r.
O. W. A. baron Van V ersch u er gedepu
teerde v oor  ru im telijke ordening en v o lk s 
huisvesting alsm ede voor landbouw en 
ru ilverkaveling. De heer Van V ersch u er is  
plaatsvervanger voor  bestuurlijke o rg a 
nisatie en grensw ijzig ing ; verk eer  en 
verv oer , re crea tie  en natuurbescherm ing; 
personeelszaken  en interne dienst.

z ijn  om  de p ost niet m eer  bij de gezinnen 
te bezorg en , zodat z ij z e lf  via een bootje  
bij een openbare w eg hun post m oeten 
ophalen. De kam erleden  vroegen  de b e 
windsman de gezinnen tegem oet te kom en.

„D E  W ITTENBERG”

Met co lle g a ’ s van de fra ctie s  van KVP en 
ARP heeft het T w eed e-K a m erlid  H. W isse 
link (CHU) s ta a tsse cre ta r is  Stem erdink 
van defen sie  s ch r ifte lijk  gevraagd een 
overz ich t te geven van de toestand waarin 
de gebouwen van de legerp laa ts  De W itten- 
b erg  te G arderen  verk eren . D eze le g e r 
plaats kwam v o r ig e  w eek in het nieuws: 
soldaten sliep en  in de open lucht om 
daarm ee kracht b ij te zetten bij hun 
verlangen  dat e r  spoed ig  een verbetering  
van de huisvesting tot stand komt.
De kam erleden  w illen  ook inlichtingen 
o v e r  de plannen v o o r  de verbouw  e n /o f  
nieuwbouw van de legerp la a ts , m et name 
ov er  het tijdsch em a  v o o r  de rea lisa tie . 
Gevraagd w erd v o o rts  o f m ededelingen 
van soldaat Strik, lid  van het bestuur 
van de VVDM  (veren ig ing  van d ien st
p lichtige  m ilita iren ) ju is t zijn . D eze v e r 
telde via  de V a ra -m icro fo o n , dat m om en
tee l w el het o ffic ie r sh o te l en enkele ad
m in istratieve gebouwen van De W ittenberg 
w orden verbouw d, m aar dat de soldaten 
nog v ie r  ja a r  m oeten  wachten voordat 
hun nieuwe legerin g  gereed  is .

H. L.

Het ch r is te lijk -h is to r isch e  T w eede- 
K am erlid  m r. W. Schollen heeft zich  
verbaasd over uitlatingen van luitenant- 
generaal F. E. M eijnderts, de com m an
dant van het E erste  L eg erk orp s . Hij 
stelde ov er  die uitlatingen, die v o o r 
kwamen in een artikel in de Haagsche 
Courant ov er  de kom ende grote  le g e r -  
oefening in W est-D uitsland, sch r ifte lijk e  
vragen aan m in ister V redeling van d e 
fensie  om het oord eel van de bewindsman 
te vernem en.

De uitlatingen hadden betrekking op het 
w erk van de com m iss ie -L a n g em eije r . 
D eze com m iss ie , ten tijde  van het kabinet- 
B iesheuvel ingesteld naar aanleiding van 
het ru m oer in de legertop , concludeerde 
onder andere dat niet zou m oeten worden 
overgegaan tot het geven van ontslag aan 
lu itenant-generaal M eijnderts.
In de , ,Haagsche Courant”  stond dat de 
generaal gezegd zou hebben: ,,D e co m 
m iss ie -L a n g em eije r  heeft, het niet over 
de inhoud van m ijn stuk gehad, alleen 
ov er  het geva l-M eijn d erts . Of d ie m oest 
w orden ontslagen op grond van incom p- 
tabilité d ’hum eur, artikel zoveel van de 
wet bevorderingen  en ontslag b e ro e p s 
o ffic ie ren . Ach, waar ’ t om  ging was het 
ouwehoeren niet w aard” .
M r. Schollen w il van m in ister V redeling 
horen o f de uitlatingen een b ijdrage zijn  
tot het h erstel van de norm ale verhou
dingen binnen de top van de landmacht 
onder een nieuwe de fen sie -m in ister . Ook 
vroeg  het kam erlid  of de bewindsm an de 
uitlating een bevestiging naar inhoud en 
strekking acht van de m ededeling in het 
ra p p ort-L an gem eijer, dat de heer M eijn 
derts bij het laatste gesprek  met de 
com m iss ie  nadrukkelijk heeft erkend dat 
de bezw aren tegen al de besproken  a s 
pecten van zijn  w ijze  van handelen zijn  
gegrond en dat hij de verzekering  gaf 
dat hij herhaling zal voorkom en.
A ls de m in ister de uitlating geen b e v e s 
tiging acht, dan wil m r. Schollen v e r 
nemen of de bewindsm an de opm erkingen 
beschouw t als een -  naast de d oor de 
co m m iss ie -L a n g em eije r  reed s gecon 
stateerde -  verd ere  aantasting van deze 
verk laring van de heer M eijnderts.

AARDGASPRIJS

'N aar aanleiding van de kranteberichten 
ov er  de voorgenom en verhoging van de 
p r ijs  van het aardgas heeft het ch r is te lijk - 
h istorisch e  T w eed e-K am erlid  T. Tolm an 
p re m ie r  Den Uyl s ch r ifte lijk  nadere b i j
zonderheden gevraagd, m et name over 
de om vang van de verhoging, het tijdstip 
van ingang en de opbrengst.
Na gevraagd te hebben o f het waar is  dat 
het in itiatief voor  de verhoging van de 
aardgasp rijs  is  uitgegaan van de regering 
w il het kam erlid weten o f deze verhoging 
deel uitmaakt van het prijsm atig in gs- 
program m a van de regerin g , w aarover de 
m in ister -p resid en t v orig e  week m ede
delingen deed. V oorts vroeg  de heer 
Tolm an een duidelijke inzicht in het beleid  
m et betrekking tot de overheidstarieven  
in het kader van de in flatiebestrijd ing.

ONAANVAARDBAAR

De ch ris te lijk -h is to r isch e  fra ctie v o o rz it 
ter  in. de Tw eede K am er, dr. R. J. H.

K ruisinga, stelde sta a tssecreta ris  B rink
h orst van buitenlandse zaken sch rifte lijk e  
vragen ov er  de e is  van de Union C ycliste  
Internationale (UCI) aan de Koninklijke 
N ederlandse W ielrenunie (KNWU) om  de 
licen ties  van twee stayer-gangm akers in 
te trekken, omdat zij zich  gewend hebben 
tot de N ederlandse rech ter. Gevraagd 
w erd of de bewindsm an van oord ee l is  dat 
m et die e is  op niet aanvaardbare w ijze 
door een buitenlandse instantie wordt 
ingegrepen in het grondw ettelijk  rech t 
van de N ederlander om zich  tot de N eder
landse rech ter  te wenden.
Dr. K ruisinga m eent, dat de sta a tsse 
cre ta r is  zijn  oord ee l -  omdat het gaat 
om  een inbreuk in de N ederlandse rech t- 
gang -  ter  kennis m oet brengen van de 
KNWU en de UCI, en van de E uropese 
com m iss ie . Ook zal de bewindsm an m oe 

ten. laten nagaan de strijd igheid  van de 
handeling m et het E uropese recht.

PT T

In antwoord op sch r ifte lijk e  vragen van 
het T w eed e-K am erlid  T. Tolm an heeft 
m in ister W esterterp  van v erk eer en w a
terstaat m eegedeeld  dat het postkantoor 
in Ommen zijn  centrum functie v oor  de 
postbestelling  behoudt. De door het k am er
lid  gesigna leerde berich ten  ov er  het u it
kiezen van D ed em svaarta ls  nieuw centrum  
waren onjuist, aldus de bewindsm an. Het 
postkantoor in D edem svaart krijgt een 
centrum functie voor de gehele n oord oost- 
hoek van O v e rijsse l voor  de b r ie fp os t- 
sorterin g  welke aan de bestellin g  voora f 
gaat.

H. L.

PROGRAMMAPUNTEN
zilveren regerings- jubileum  
van Koningin Juliana

Zaterdag 1 septem ber:
De koningin ontvangt op paleis  S oest- 
dijk de leden van het Nederlands 
Genootschap van H oofdredakteuren.

Maandag 3 septem ber:
15.00 uur: Aanbieding jubileum 
p ostzegel aan koningin Juliana door 
d rs. Th. E. W esterterp , m inister 
van v erk eer en waterstaat, dr. J. 
D. V. Polanen, gevolm achtigd m i
n ister van Surinam e en S. G. M. 
Rozendal, gevolm achtigd m in ister 
van de N ederlandse Antillen.
15.30 uur: M ilita ir huldeblijk op 
het voorp lein  van het paleis  Huis 
ten B osch  te Den Haag.
20.25 uur: B liksem actie  nationaal 
geschenk op radio en t.v.

Dinsdag 4 septem ber:
19.30 uur: Nationale viering in het 
R A I-C ongrescentrum  te A m ster
dam , georgan iseerd  door het Na
tionaal C om ité Z ilveren  R egerin gs
jubileum  Koningin Juliana en de 
N ederlandse O m roep Stichting. In 
de grote  con greszaa l wordt de door 
de NOS gem aakte film  , ,Juliana, 
Koningin d er Nederlanden, 1948 - 
1973”  vpor de eerste  m aal v e r 
toond in aanwezigheid van de gehele 
koninklijke fam ilie  (zonder k lein 
kinderen).
Na afloop daarvan wordt in de Zuid - 
hal een feeste lijk  spelprogram m a 
u itgevoerd o .l.v . M ies Bouwman, 
waarbij vertegen w oordigers uit de 
elf N ederlandse p rov in cies  en uit de 
beide andere landen van het K o
ninkrijk, Surinam e en de N eder
landse Antillen, aanwezig zijn. 
T ijdens dit program m a vindt de 
loting plaats te r  aanwijzing van de 
N ederlandse gem eente, die op de 
nationale feestdag d oor  de koningin 
zal w orden bezocht en waar zij de 
feestelijkheden  zal bij wonen ter v ie 
ring van haar jubileum .

W oensdag 5 septem ber:
NATIONALE FEESTDAG
08.00 uur: Toespraak van m in ister
president Den Uyl over de beide 
N ederlandse zen ders, v oor het u it
spreken van een gelukwens namens 
het N ederlandse volk. De toespraak 
van de m in ister-p resid en t wordt 
uitgezonden in het kader van de 
25 uur durende uitzending van de 
N O S-radio, waarin N ederlanders uit 
a lle  delen van de w ereld  hun geluk
wensen aanbieden aan de Koningin. 
11.00-16.00 uur: De koningin, de 
prins, a lsm ede de prinsessen  en 
haar echtgenoten bezoeken  de g e 
meente X ter  bijwoning van de 
feestelijkheden .
17.30 uur: Ontvangst op paleis S oest- 
dijk van een delegatie uit Suriname 
en van een delegatie uit de N eder
landse Antillen ter aanbieding van 
gelukwensen en geschenken.

Donderdag 6 septem ber:
±9 .45  uur: Tocht van de koninklijke 
fam ilie  naar de G rote Kerk in Den 
Haag. Langs de Bezuidenhoutseweg 
en de H erengracht staat een e r e -  
front opgesteld bestaande uit leden 
van d iv erse  verenigingen, scholen  
en p articu lieren .
10.15-10.50 uur: B ijeenkom st in de 
G rote K erk m et ongeveer 600 leden 
van de N ederlandse gem eenteraden 
en hun echtgenoten in aanwezigheid 
van de koninklijke fam ilie . De b i j
eenkom st staat onder leid ing van

d rs , J. A. F . R oeien , voorz itte r  
V ereniging van N ederlandse G e
meenten.
A ls sprek er treedt op: p rof. dr. 
C. A. van Peursen  (Leiden); onder
w erp: ,,D e N ederlander en zijn  w el
z ijn ” .
Een ensem ble van het R esiden tie
ork est zorg t v oor  de m uzikale om 
lijsting.
11.00-11.35 uur: B ijeenkom st in de 
vergad erzaa l van het Tw eede Kam er 
gebouw. De koninklijke fam ilie  a r 
r iv eert h ier p er auto van de G rote 
Kerk.
Aanwezig zijn  150 leden van de 
P rov in cia le  Staten in N ederland met 
hun echtgenoten.
De bijeenkom st staat onder leiding 
van m r. dr. Ch. J. M. A. van R ooy, 
doyen van de com m issa rissen  der 
koningin.
A ls sprek er treedt op: p rof. dr. ir . 
F. M. Maas (D elft); onderw erp: 
,,D e N ederlander in zijn  ru im te” . 
Een ensem ble van het R esiden tie -' 
ork est zorg t v oor de m uzikale 
om lijsting.
11.40-12.25 uur: B ijeenkom st van 
de leden van de E erste  en Tweede 
K am er in de R idderzaal in aanwe
zigheid van de koninklijke fam ilie . 
De b ijeenkom st wordt bijgewoond 
door de v oorz itter  en 4 leden van 
de staten van Surinam e, de v o o r 
zitter en 4 leden van de staten van 
de N ederlandse Antillen, de ech t
genoten van de leden van de Staten- 
G eneraal, de leden van de m in ister
raad, vertegen w oordigers van hoge 
co lleg es  van staat en hun ech t
genoten.
De bijeenkom st staat onder leiding 
van m r. M. de Niet G z., v oorz itter 
E erste  K am er. A ls sprek er treedt 
op: m r. drs. H. Langman; onder
w erp: ,,D e w ereld in N ederland” . 
Een ensem ble van het R esiden tie
ork est zorg t v oor  de m uzikale om 
lijsting.
12.45-14.15 uur: Lopende k o ffie 
tafel op het Binnenhof (bij slecht 
w eer in de S ociëteit De Witte). 
De M arin ierskapel zal h ier m usi
ceren .
14.30 uur: Na afloop r ijto e r  van de 
gehele koninklijke fam ilie  (in clu sie f 
de kleinkinderen). Route: Binnen
hof, Buitenhof, Hofweg, Spui, Grote 
M arktstraat, G rote M arkt, Jan Hen
drikstraat, Torenstraat, Noordwal,
■ P rin sessew a l, Hogewal, Scheve- 
ningse v eer , M auritskade, P ark 
straat, Lange Voorhout, P a leis .
In de namiddag ontvangt de koningin 
de leden van het corp s  diplom atique 
op p a le is  Huis ten B osch .

Zaterdag 8 septem ber:
Ontvangst van m in iste rs , oud-m in is - 
te r s , staa tssecreta rissen  en oud- 
staa tssecreta rissen , die tijdens de 
2 5 -ja r ig e  am btsperiode van de ko
ningin a ls  zodanig 'z ijn  opgetreden. 
De bijeenkom st vindt plaats in het 
koninklijk paleis  te A m sterdam .

Dinsdag 11 septem ber:
'De koningin b ie d t ’ in het koninklijk 
p a leis  te  Am sterdam  een diner aan 
aan de com m issa r issen  d er koningin 
en de ou d -com m issa r issen  d er  k o 
ningin.

T ijdens de feestdagen wordt in de 
b ioscopen  een d oor Polygoon sp e 
ciaal van dit jubileum  gem aakte 
film  over de Koninklijke F am ilie  
.vertoond.
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VrilsteÜing om roepbijdrage kost rifk f1 5  miljoen

Vanaf 1 juli voor 30 cent per avond TV kijken
Met ingang van 1 juli werd de omroepbij-. 
drage verhoogd van f75 ,- naar f 108,- per 
jaar voor televisie en vanf 2 4 ,-naar f 33,- 
per jaar voor radio. De vorige verhoging 
dateert van vier jaar geleden en de kosten 
zijn in die periode aanzienlijk opgelopen. 
In de eerste plaats wordt rond 75 procent 
van het budget besteed aan lonen en hono
raria van omroepmedewerkers. In de 
tweede plaats werkt iedere herverdeling 
van de zendtijd kostenverhogend, daar de 
meerdere kosten slechts ten dele gecom
penseerd kunnen worden door besparingen 
bij andere omroepinstellingen.
De op het eerste-gezicht nogal forse ver
hoging van de omroepbijdrage heeft hier 
en daar in de Tweede Kamer wat weer- 
stand opgeroepen vooral wat betreft de 
alleenstaande bejaarden.
Mevrouw Gardeniers-Berendsen diende op 
22 maart een motie hierover in. Zij ver
zocht de omroepbijdrage voor deze groep 
voor de duur van een jaar te stellen op 
f90 ,-.
In november 1972 waren totaal 115.000 
televisiebezitters en 95.000 radio- 
bezitters vrijgesteld van omroep
bijdrage. Naar huidige maatstaven ont
vangt het rijk hierdoor plm. f l l  miljoen 
minder. Bij het door de regering voorge
stelde tarief van f 108,- is daar een bedrag 
van f l5  miljoen mee gemoeid. Over om
roepbijdrage en vrijstelling hiervan sprak 
de redactie van Trefpunt, een maandblad 
van het departement van CRM, met mr.
D. Wechgelaer, plaatsvervangend hoofd 
van de Directie Radio, Televisie en Pers 
van dit departement.
De omroepbijdrage, die bezitters van 
een televisie- en radiotoestel moeten be
talen, is sedert 1 januari 1969 gesteld op 
f75 ,- per jaar. Voor het bezit van enkel 
een radio moest f24 ,- worden neergeteld. 
Het is mogelijk geweest in de afgelopen 
vier jaar met de hieruit voortvloeiende 
inkomsten, aangevuld, met de opbrengst 
van de STER-reciame, de omroep de mid
delen te verschaffen voor een redelijke 
uitvoering van zijn taak. Sedert 1969 heb
ben echter allerlei loonstijgingen plaats
gevonden en ook de sociale uitkeringen 
zijn omhoog gegaan.

Mr. D. Wechgelaer vindt het voor de hand 
liggend, dat ook de omroepen niet achter 
konden blijven bij de loonontwikkeling. 
,,Daar moesten eveneens hogere lonen 
betaald worden aan de medewerkers, bo
vendien bracht de service, die de omroep 
verleent, verdere kostenstijging met zich 
mee” , zegt hij. ,,De omroepbijdrage moest 
dus noodzakelijkerwijs omhoog. Dat het 
f l0 8 ,-  is geworden, is een kwestie van 
berekenen. Men heeft nagegaan wat er 
nodig is om de omroep zijn taak te kunnen 
laten uitvoeren en zo is men op het nu 
vastgestelde bedrag gekomen” .
Het blijkt, dat de uitgaven voor 1973 en 
1974 geraamd worden opf 903,6 miljoenen 
dat de inkomsten in diezelfde periode 
f685,1 miljoen bedragen. Het tekort van 
f218,5 miljoen is 42,8 procent van de om
roepbijdragen volgens het huidige tarief 
van f75 ,- en f24 ,- per jaar. Door ver
hoging van dit tarief met 42,8 procent 
komen deze bedragen nu op fl0 8 ,- en 
f33 ,-.
Bij de beoordeling van deze tariefver- 
hoging kan volgens de memorie van toe
lichting op de wet in de eerste plaats 
worden bedacht, dat de televisiekijker 
per avond iets meer dan dertig cent be
taalt, waarvoor hij met zijn hele gezin 
kan kijken en de keus heeft uit twee pro
gramma’s, gezwegen nog van de keuze uit 
drie radiozenders, die bijna de gehele 
dag in de ether zijn.

VRIJSTELLINGS-
MOGELIJKHEDEN.

De wet, die per 1 juli van kracht Werd, 
heeft echter mogelijkheden van vrijstel
ling opengelaten.
Mr. Wechgelaer: ,,In de eerste plaats is er 
een ambtelijke vrijstelling. Iemand, die 
vanwege zijn functie of werkzaamheden ten 
behoeve van de omroep de beschikking 
moet hebben over een televisie- of radio
toestel, is geen bijdrage verschuldigd. 
Vervolgens bestaat de mogelijkheid van 
vrijstelling voor ernstige militaire oor
logsinvaliden. De derde categorie is die' 
van de groep zeelieden-oorlogsslacht- 
offers en verzetsslachtoffers, die ook voor

vrijstelling in aanmerking komt. Dan kent 
de wet nog de mogelijkheid van vrijstelling 
voor gezichts- en gehoorgestoorden, voor
zover zij alleen wonen of in gezinsverband 
samenwonen uitsluitend met andere ge
zichts- of gehoorgestoorden.
Tot slot is er een mogelijkheid van vrij
stelling als financiële omstandigheden 
daartoe aanleiding geven” .
Juist uit die laatse categorie bereiken het 
ministerie van CRM, de Dienst Omroep
bijdragen en allerlei gemeentelijke instan- 

- ties de meeste vragen om informatie en 
verzoeken om vrijstelling.
Het is volgens mr. Wechgelaer zo, dat men 
een beroep kan doen op de vrijstellings- 
mogelijkheid, als de inkomsten van de 
aanvrager beneden een bepaalde norm 
blijven. Deze vrijstellingsnorm wordt 
vastgesteld door de minister van CRM 
en gehanteerd door de burgemeesters van 
de gemeenten. Het zijn namelijk de bur
gemeesters, die vrijstelling verlenen.

OUDE REGELING

De vrijstellingsnorm is van meetaf vast
gesteld in relatie tot de AOW-uitkeringen. 
,,En dit geeft nu ook meteen de moeilijk
heden van de laatste jaren” , aldus mr. 
Wegchelaer. ,,Niet alleen voor de aan
vrager, maar ook voor de gemeenten. 
De AOW is namelijk de laatste jaren - 
te beginnen met 1971 - niet alleen ver
hoogd volgens de stijging van de gemid
delde lonen, maar ook structureel. De 
mensen hebben daardoor een element van 
reele welvaart toegevoegd gekregen aan 
hun AOW-uitkering. In het verleden heeft 
de Regering in de Tweede Kamer al eens 
duidelijk gesteld, dat iemand, die uitslui
tend AOW krijgt, in aanmerking komt voor 
vrijstelling. Wanneer echter die AOW 
ook structureel verhoogd zou worden, 
d.w.z. wanneer daar wezenlijke verbete
ringen in zouden plaatsvinden - los van de 
loonontwikkeling - dan zou het niet zeker 
zijn die vrijstelling te handhaven” . 
Betekent dit, dat er wegens financiële 
omstandigheden geen vrijstellingen meer 
worden verleend?
Mr. Wechgelaer: , ,In feite is dat inderdaad 
praktisch het geval. En dat antwoord

klinkt misschien een beetje hard. In de 
praktijk ligt het echter wat minder on
prettig, omdat de afnemende mogelijk
heid om vrijstelling te verkrijgen eigen
lijk wordt gecompenseerd in de sfeer van 
de toenemende sociale voorzieningen.
Het is zo, dat de vrijstelling van oudsher 
een mogelijkheid is geweest om mensen, 
die financieel minder draagkrachtig wa
ren, tegemoet te komen. Het is een heel 
oude regeling, die teruggaat op de bezet- 
tii^sjaren, zo rond 1940 of 1941. Maar na 
de oorlog zijn de sociale voorzieningen 
in ons land gelukkig toegenomen en om
hoog gegaan. Er is een Algemene Bij
standswet gekomen, er is een AOW-wet 
gekomen en tal van andere sociale voor
zieningen. Dit maakt het mogelijk, dat de 
mensen langs die weg in staat worden ge- - 
steld om - uit hetgeen zij op grond van die 
uitkeringen krijgen - hun omroepbijdrage 
te betalen. Hierbij moet worden bedacht 
dat de omroepbijdrage vandaag de dag ge
rekend kan worden tot de algemene nood
zakelijke bestaanskosten zoals de Bij
standswet die kent en dan is het natuurlijk 
niet juist daarnaast de oude regeling - 
die eigenlijk aan het afsterven is - nog te 
handhaven” .

VERHOGING IN FASEN

De sprong van f75 ,- naar f 108,- werd door 
de Tweede Kamer voor een bepaalde cate
gorie te hoog geacht. Op 22 maart diende 
mevrouw Gardeniers-Berendsen tijdens 
de behandeling van het wetsontwerp tot 
verhoging van de omroepbijdrage in de 
Tweede Kamer een motie in, waarin zij 
de Regering een soort overbruggingsrege- 
ling vroeg. De Regering was bereid hier
aan te voldoen. Het gaat hier om de groep 
alleenstaande bejaarden, die thuis wonen 
en slechts AOW krijgen, alsmede om de 
categorie bejaarden in bejaardenoorden, 
die op grond van de Algemene Bijstands
wet een zogenaamd zakgeld ontvangen. 
Voor deze groep mensen - volgens mr. 
Wechgelaer een relatief kleine groep - 
heeft de verhoging vanf 7 5 ,-opf 108,-zich 
in tv/ee fasen voltrokken.
Vanaf 1 juli gingen deze mensen f90,- 
betalen en pas per 1 juli 1974 fl0 8 ,-.

4̂̂  4̂̂

er over

De redactie van „de Nederlander" behoudt 
zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten.

HILLEGERSBERG 
REKENT, 

EN HOE!!
Bij een door het bestuur der kiesvereni
ging Hillegersberg gehouden enquête blijkt 
46 procent der ondervraagden tegen een 
progressief links programma te zijn. 
Gewoon tegen, dus niet met voorbehoud 
voor.
Wat doet nu het bestuur? De helft van 
deze tegengroep gewoon optellen bij hen, 
die hetzij met voorbehoud, hetzij zonder

voorbehoud, voor een links progressief 
programma zijn. Om dan te concluderen, 
dat ongeveer '75 procent der ondervraag
den voor een progressief programma is! 
Zoiets werd vroeger verdraaiing der feiten 
genoemd.
Is het ook aan het bestuur der Kies
vereniging van Hillegersberg nu nog niet 
duidelijk, waarom de CHU in korte tijd 
haar zetelaantal practisch zag gehalveerd? 
De oorzaak is juist gelegen in het feit, 
dat men dit soort redenaties niet alleen 
in Hillegersberg, maar ook elders, tot 
in de hoogste kringen der Unie heeft 
gehouden. Maar dat pruimt het gewone 
kiezersvolk niet. Vandaar - tot mijn 
grote droefheid - zo vaak teleurstellende 
verkiezingsresultaten voor de Unie.

Amsterdam Mr. W. F. Reus

Houthandel S. 0 . de Vries B.V.
Ijls t - Telefoon 05155-544

Voor a l uw  bouwhout/hardhout 
en p laatm ateria len

AANNEMINGSBEDRIJF

OOGVLIET & ZN. B.V.
B urgerlijke -en  U tilite itsb o uw

•  -

N IEU W B O U W
VERBOUW
O N D ER H O U D

ZWIJNDRECHT
Molenvliet 9 - Tel. 26651-27034-24330

TUINAANLEG

BINDER B.V. - RHOON
Aanleg en onderhoud van 

GEMEENSCHAPPELIJKE TUINEN, PLANT
SOENEN, PARKEN, SCHOOLTUINEN etc.
* grond- en straat

werken
* drainages - 

rioleringen
* beplantingen
* windkeringen en 

afrasteringen
* aanleg grasgazons

onderhoud van
groenvoorzieningen
onkruidbestrijdingen
kleigrond, teelaarde
graszoden en
graszaden
bloembakken

D o r p s d i j k  5 0 - 5 2  - P o s t b u s  8 2 0  - R H O O N  

T e l e f o o n  0 1 8 9 7  - 2 3 6 7  - 2 3 8 5

nDames grijpt de winst!!
De grootste en goedkoop
ste bontzaak v. Nederland 
geeft alléén de maand au
gustus 20% zomerprijzen- 
korting! Duizenden korte 
en lange

BONTMANTELS
bonthoeden en -colliers, 
met 3 jaar waarborggaran- 
tie. Nu kopen en in de 
winter betalen. Gratis be
waren. Desgew. zeer soe
pele kredietservice.

De
Bontkoning
Hoogstraat 97, Rotterdam- 
C., tel. 010-117.117.
Groot parkeerterrein voor 
de zaak. Vrijdagavond tot 9 
uur geopend.
Hooghuisstraat 3 (straat 
schuin t.o. Hema), Eindho
ven, tel. 040-61100. 
Vrijdagavond tot 9 uur 
geopend.
Voorstreek 71, Leeuwar
den, tel. 05100-20713. (In 
Leeuwarden is géén koop
avond).
Bij koop algehele reiskos- 
ten-vergoeding (ook benzi
ne auto).
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Bij de gratie Gods
door: drs. A. D. W. Tilanus, Ud Tweede K am er en oud-fractievoorzitter CHU

In het Nederlandse staatsbestel kennen we 
niet het absolutisme van de vorst, ook 
niet de souvereiniteit van het volk. Wij 
hebben een constitutionele monarchie met 
een parlementaire democratie verbon
den. Volgens de grondwet is de Koning 
onschendbaar en zijn de ministers ver
antwoordelijk.
Dit betekent, dat er een voortdurende dia
loog moet zijn tussen de regerende vor
stin en de ministers en de volksvertegen
woordiging. Het meest duidelijk komt dal 
tot uitdrukking bij de opening van de Sta- 
ten-Generaal op Prinsjesdag en de voor
stellen, die dan in de Troonrede worden 
gedaan, gevolgd door de bespreking van 
die voorstellen tijdens de Algemene en 
Financiële Beschouwingen en de behande
ling van de begrotingen in het parlement. 
Ook bij de formatie van een Kabinet komt 
die dialoog duidelijk tot uitdrukking. De 
Koningin ontvangt dan behalve een aan
tal adviseurs alle fractievoorzitters uit 
de Tweede Kamer als vertegenwoordigers 
van de verschillende politieke stromin
gen in ons land,

ONDER DE INDRUK

Tijdens de laatste kabinetsformatie heb 
ik het voorrecht gehad als fractievoor
zitter van de C.H.U. onze inzichten en 
wensen kenbaar te maken. Ik ben daarbij 
onder de indruk gekomen van de diep
gang van het gesprek met de Koningin, 
Zij toonde daarbij een verrassend gro
te kennis van de verhoudingen. Met dui
delijk gerichte vragen trachtte de Ko
ningin een zo helder mogelijk beeld te 
krijgen. Zij noteert alle antwoorden op 
een bloc-note en zet er af en toe een 
streep bij. Bij een kabinetsformatie ver
vult de Koningin een belangrijke coör
dinerende rol. De meeste bewondering heb 
ik voor het feit, dat zij op beslissende 
momenten in de hele formatie-periode 
met tegenstrijdige adviezen als staats
hoofd zelf een keuze moest doen. Daar zal 
je maar voor gesteld worden!
Ook bij het aanbieden van wetsontwerpen 
aan de Staten-Generaal bij het bekrachti
gen van aangenomen wetten en bij Ko
ninklijke Besluiten komt de functie van 
het Staatshoofd naar voren. Al deze 
stukken worden door de Koningin per
soonlijk ondertekend. Daarbij laat zij 
zich steeds door de Minister-President 
óf de betrokken minister voorlichten over 
de inhoud en de strekking van de stuk
ken en over de gang van zaken in het land.

Het koninklijk paar temidden van hun vele gasten tijdens de viering van hun 
25-jarig huwelijk in 1962.

drs. A. D. W. Tilanus

OP DE HOOGTE

Daarnaast tracht de Koningin voortdu
rend op de hoogte te blijven van wat er 
leeft in ons volk. Zij ontvangt regelma
tig allerlei mensen, hetzij individueel, 
hetzij als vertegenwoordigers van organi
saties en groepen. Ook door de stroom van 
brieven over de meest uiteenlopende za
ken van mensen, die haar hulp inroepen, 
krijgt zij een inzicht in de problemen waar 
men mee zit. Bovendien brengt zij be
zoeken aan delen van ons land om zich 
daar op de hoogte te stellen, met mensen 
te spreken en mee te leven. Dat gebeurt 
ook bij officiële openingen en bijeen
komsten, die zij bijwoont en waar zij zich 
altijd zeer intensief laat voorlichten. 
Vooral ook bij rampen, die gelukkig in 
ons land niet zoveel voorkomen, m aarze
ker als er ergens in de wereld nood te 
lenigen valt, wil zij als eerste staatsbur
geres meeleven en meehelpen de nood te 
lenigen, waar dat maar mogelijk is. Dat 
menselijk meeleven met wat anderen over
komt is een voorbeeld voor velen, dat 
hartverwarmend werkt.
Het staatshoofd vervult ook de functie 
van representatie naar buiten. Dat ge
beurt door de ontvangst van staatshoof
den van andere landen en door bezoe
ken aan andere landen, meestal in de 
vorm van statie-bezoeken.
Minder opvallend, maar toch belangrijk is 
de ontvangst van ambassadeurs en verte
genwoordigers van andere landen.
De plaats van de Koningin in Koninkrijks- 
verband is ook een heel bijzondere. Hoe 
staatsrechtelijk de verhouding tussen Ne
derland, Suriname en de Nederlandse An
tillen zal worden is nog niet te zeggen. 
Maar wel heb ik deze zomer bij een be
zoek aan Suriname kunnen ervaren, hoe 
groot de aanhankelijkheid van het Suri
naamse volk is tegenover onze Koning
in. Zij leeft in veler harten, zeker na het

bezoek, dat zij aan die Rijksdelen heeft 
gebracht.

ENORM

Alles overziende is het wel een enorme 
taak, die op de schouders van de Koningin 
rust. Nadat Koningin Wilhelmina die taak 
50 jaar had vervuld, heeft Koningin Ju- 
liana op 4 september 1948 de zware last 
van haar moeder overgenomen. In de afge
lopen 25 jaar is zij het symbool geweest 
en steeds meergeworden van eenheid, con
tinuïteit en saamhorigheid. Ik zie niet, 
welke staatsburger als gekozen president 
van een Nederlandse Republiek dat zou 
hebben kunnen presteren. Daarom ver
werp ik de Nederlandse verhoudingen met 
een Koningshuis als het onze met kracht 
de idee van een gekozen president. 
Koningin Juliana heeft in haar inhuldi- 
gingsrede op 6 september 1948 gezegd: 

,,Sedert eergisteren ben ik geroepen 
tot een taak, die zó zwaar is, dat 
niemand die zich daarin ook maar 
een ogenblik heeft ingedacht, haar zou 
begeren, maar ook zó mooi, dat ik al
leen maar kan zeggen; Wie ben ik, dat 
ik dit doen mag? Overeenkomstig de 
bepalingen van de Grondwet ben ik tot 
het Koningschap geroepen, maar de 
moed om deze roep te volgen vind ik 
in vertrouwen op God en in de grote 
liefde, waarmede ons volk mij tege
moet treedt.”

Zij heeft 25 jaar lang bij de gratie Gods 
Koningin der Nederlanden mogen zijn. 
Grote dankbaarheid is er, dat het Neder
landse volk en de volken van Suriname en 
de Nederlandse Antillen zo ’n Koningin 
mogen hebben.
Wij mogen dat ook zien als een gave van 
God aan onze volkeren. Daaraan mag zij 
haar opdracht en haar gezag ontlenen. 
Dei gratia - bij de gratie Gods.

L
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PARLEMENTARIA

Tweede Kamer besprak 
regionaal beleid

Vijf sprekers namen voor de fraktie van 
KVP, ARP en CHU deel aan het debat over 
de nota’ s voor' het Noorden, Limburg en 
de Haagse agglomeratie, waarover de 
Tweede Kamer vorige week uitvoerig van 
gedachten wisselde. Drs. Schouten (AR) 
behandelde het Noorden; de KVP-afge- 
vaardigden Bremen en Peijnenburg spra
ken respectievelijk over de nota Limburg' 
en de Haagse agglomeratie. De heer Tol
man (CH) besprak een aantal landbouw- 
aangelegenheden en de verbindingen. Ten
slotte ging de heer Hei:msen (KVP) in op 
aspecten van onderwijs en welzijn.

Drs. Schouten stemde in met de hoofdge
dachte van de drie nota’s. Maar de beleids- 
basis heeft naar zijn mening onvoldoende 
visie. De belangrijkste determinant van 
het beleid is de bevolkingsprognose. En 
juist hier treden de laatste tijd enorme 
fluktuaties op. Grondslag voor het regio
naal beleid moet aldus Schouten veel meer 
zijn de gedachte dat regionaal beleid per
manente bijsturing is van de historische 
ontwikkeling; toetsend aan de verdelende 
rechtvaardigheid en het principe van de 
eigen verantwoordelijkheid. Dit element 
hebben de frakties van KVP, ARP en CHU 
node gemist.

Spreker stemde in met de gedachte om 
een Integraal Struktuurplan voor het Noor
den op te stellen. Hij wees daarbij op een 
aantal gevaren. De minister zal geen goede 
voorstellen moeten afwijzen met de reac
tie ,,Laten we eerst het struktuurplan af
wachten” . Ook mogen van zo’n plan weer 
niet te hoge verwachtingen worden gewekt. 
De wezenlijke problematiek in het Noor
den blijft de inkomensachterstand. Schou
ten miste in de nota een zwaar accent op 
konkrete doelprogramma’s per probleem 
en per regio. Hij sprak de hoop uit dat bij 
de opstelling van een integraal struktuur
plan juist de doelprogramma’s centraal 
zullen staan.

Drs. Schouten vroeg voorts meer aan

T. Tolman, lid 2e Kamer

dacht voor een goed anticiperend beleid. 
De achterblijvende sociaal-economische 
toestand in het Noorden heeft het karak
ter van een vicieuze cirkel; en die moet 
doorbroken worden.
Dit moet tot uiting komen in het'totstand 
brengen van voorzieningen als wegen, 
woningen en scholen. Anticipatie is nood
zakelijk om tot toekomstige groei te 
komen.

HAAGSE AGGLOMERATIE

Sprekend over de Haagse agglomeratie 
vroeg de heer Peijnenburg aandacht voor 
een goede coördinatie van het beleid in
zake spreiding van Rijksdiensten. De se 
lectie van de te spreiden diensten is zeer 
relevant niet alleen voor Den Haag maar 
ook voor de ontvangende regio’s.
Wanneer de huidige situatie doorgaat ont

staat een voortdurende verslechtering tus - 
sen woon- en werkklimaat in Den Haag en 
omgeving. Peijnenburg achtte het onbe
vredigend dat er voor de Haagse agglo
meratie geen eensluidende prognoses zijn 
op te stellen.
Intensief overleg met bonden en dienst
commissies is beslist noodzakelijk. Een 
spreidingsbeleid kan niets anders dan 
gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen. 
Bijzondere aandacht van de regering vroeg 
Peijnenburg voor de plannen in hetBezui- 
denhout. Hij beklemtoonde dat de minister 
op geen enkele wijze de conclusie zou 
mogen trekken dat instemmend wordt ge
dacht over aantasting van delen van het 
Westlandse tuinbouwgebied.

LIMBURG

De heer Bremen wees vooral op de pro
blemen die in Limburg samenhangen met 
de pendel van werknemers. Duitsland 
zuigt door betere sociale voorzieningen 
en fiskale regelingen de Limburgse ar
beidsmarkt in toenemende mate leeg. 
Deze pendel en de noodoplossingen zoals 
het plaatsen van oudere werknemers uit de 
mijnen in sociale werkplaatsen versluie
ren ook het statistisch werkloosheids
percentage van deze streek. Er zijn ge
noeg studies en rapporten verschenen. 
Limburg moet nu weten, waar men aan 
toe is, aldus de heer Bremen.
Speciale aandacht vroeg hij voor de posi
tie van het midden- en kleinbedrijf in 
Limburg.

ONDERWIJSVOORZIENINGEN

De heer Hermsen vroeg in zijn betoog 
aandacht voor een tweetal witte vlekken 
op de Noordelijke onderwijskaart. Elke 
provincie, behalve Drente kent een of meer 
HTS’ -en. Meer nog dan Zeeland enDrente 
mist Friesland zijn HEAO-school. 
Bijzonder teleurgesteld was spreker over 
het ontbreken van concrete toezeggingen 
ten aanzien van de vestiging van een MTS 
in Assen.
Hij herinnerde aan de vorig jaar bij de 
begrotingsbehandeling door Van Leijen- 
horst gevraagde aandacht voor een chris
telijke lerarenopleiding Noord.
Voorts vroeg hij spoedige opening van het 
overleg inzake de vestiging van een HTS- 
Drente, waarover wordt gedacht aan Assen 
of Emmen.

LANDBOUW

De heer Tolman wees in zijn rede op de 
blijvende betekenis van de landbouw voor 
het Noorden. Door de mechanisatie wordt 
de produktie verhoogd. De teruglopende 
werkgelegenheid wordt gecompenseerd in 
de indirecte agrarische sector. Tal van 
grote industrieën, met name de zuivel
sector maar ook de aardappelmeel- en 
suikerindustrie bepalen het industriële 
beeld van het Noorden. Aangezien 20 tot 
40 procent van de beroepsbevolking haar 
bestaan vindt in deze sectoren mag dit 
debat niet resulteren in vrijblijvende lief
desverklaringen over het ,,groene Noor
den” .

Spreker aarzelt of wel een speciale wet 
nodig is voor de Herinrichting van Oost- 
Groningen en de Veenkoloniën. Hij gaat 
akkoord als voldoende garanties gegeven 
worden dat hierdoor geen vertraging zal 
optreden. Essentieel acht hij om zo spoe
dig mogelijk te weten wat er met de plan

nen voor een militair oefenterrein bij Ter 
Apel gaat gebeuren. ■

Tolman betreurt de vertraging in het 
ruilverkavelingsbeleid. Onze samenleving 
kreunt van de inspraak.Inspraakprocedu
res mogen echter niet onnodig vertragend 
werken. Verder zal gezorgd moeten wor
den voor administratieve en technische 
versterking om vertraging te voorkomen.

Tolman meende dat het overweging ver
dient voor gebieden die niet binnen zeven 
a acht jaar voor landinrichting in aanmer
king komen een globaal ontsluitingsplan 
op te stellen omdat anders grote achter
stand ontstaat in de bedrijfsvoering.

Spreker wees er op dat er in de veehou
derij, met name in Friesland stagnatie 
optreedt bij de ontwikkeling van het tank- 
melken omdat de energievoorziening op 
het platteland onvoldoende is. Een oplos
sing moet een totale netverzwaring bieden.

Aangezien de aanleg van deze kabels ge
durende geruime tijd 200 man continu 
werk zou bieden, nog afgezien van de bouw 
van een transformator en leverantie van 
materialen achtte hij een bijdrage van de 
overheid hier gerechtvaardigd.

Ten aanzien van Limburg vroeg spreker 
aandacht voor de unieke landschapssitua- 
tie. Wordt hier niet met spoed inge
grepen dan zullen vele prachtige gebieden 
verloren gaan. Instandhouding van die 
gebieden met overheidsgelden dient in 
beperkte mate nagestreefd te worden. 
'Voorts wordt de afgifte van vergunningen 
voor nieuwe bedrijfsgebouwen in dit ge
bied vertraagd doordat veel gebouwen 
op de monumentenlijst staan. Ten zui
den van Sittard is dit het geval met 
3000 gebouwen. Tolman vroeg zich af 
of een zo groot aantal monumenten niet te 
veel van het goede is.

VERBINDINGEN

Tenslotte besprak Tolman de betekenis 
van een aantal vitale verbindingen. Hij 
wees op de betekenis van goede verbin
dingen met Groningen en Leeuwarden. 
De regering schiet in haar taak tekort 
als de weg Groningen-Eemshaven niet op 
het Rijkswegenplan geplaatst wordt. In 
tegenstelling tot de regering achten de 
drie frakties doortrekking van Rijks
weg 36 van Hoogeveen naar Wittepaal 
wel urgent.

Het leek Tolman wenselijk nu reeds plan
nen te ontwerpen voor een supersnelle 
railverbinding van Amsterdam via Lely
stad, Emmeloord, Drachten naar Gro
ningen. Hij vroeg voorts aandacht voor 
de ontwikkeling van Harlingen als ha
ven. Het zogenaamde roll-onn, roll off- 
vervoer heeft hier goede perspectieven. 
Uitvoering van het Dollart-plan dient on
veranderd en snel te geschieden.

Tolman besloot zijn betoog met de op
merking dat het zeer noodzakelijk is op 
korte termijn aan de hand van een nota 
eveneens de problemen van het Oos
ten van het land te bespreken.

De behandeling van de ingediende moties 
hopen wij volgende week in De Nederlan
der te vermelden.

H. van Spanning.

M r. Piket in Senaat:

„Do not give Holland the thrilling 
chance of the baccarat"
,,Wij willen graag dat de overheid werkt 
aan de verheffing van de mens en aan 
diens ontplooiing. Daarom zou ik met een- 
variatie op een reclame van een buiten
landse luchtvaartmaatschappij, mijn be
toog willen beëindigen met de woorden 
,,Do not give Holland the thrilling chance 
of the baccarat” .

Dit zei mr. F. H. Piket vorige week in 
de Eerste Kamer bij de behandeling 
van het initiatiefvoorstel-Geurtsen-'Van 
Schaik. Dit initiatief maakt onder meer 
invoering van roulette in ons land moge
lijk. De CH-woordvoerder deed een be
roep op zijn mede-senatoren om het voor
stel, op grond van de door hem aange
voerde argumenten te verwerpen. Hij zei 
in zijn rede onder meer het volgende:

De speelzucht in de mens is er waarlijk

niet om hem te verheffen. Wie een speel
zaal bezoekt - en ik heb dat gedaan om 
een oordeel te kunnen vellen - komt 
waarlijk niet onder de bekoring van dit 
spel. Hij herinnerde aan de beschrijving 
die Dostojewski in zijn boek ,,De speler”  
geeft van de hartstocht waardoor men 
bij kansspelen wordt gedreven.

Spreker verwonderde zich dat in een tijd 
waarin waarlijk niet wordt bevorderd 
dat de burger door grotere vlijt meer 
kan sparen en de belastingdruk zeer 
nivellerend werkt, vooral vermogens
rechtelijk, dit voorstel bevorderd dat 
arbeidsloos inkomen wordt verkregen 
door een spel waaraan zoveel risico ’s 
kleven dat men eerder veel geld kan ver
liezen dan winnen.
Mag de overheid en mogen wij als parle
mentariërs de verantwoordelijkheid dra

gen mogelijkheden tot individuele ellende, 
psychische spanningen, te vergroten.

Mr. Piket herinnerde aan het bestaan van 
de vereniging van anonieme alcoholisten, 
die verslaafden aan drank opvangt. Minder 
bekend is zijns inziens dat in Amerika 
ook een vereniging bestaat, de zogenaam
de Gamblers Anonymus, die zich beijverd 
verslaafden aan gokzucht te helpen. Als 
wij in Nederland zulk leed kunnen voor
komen waarom zullen we het dan nu op 
het beslissend moment niet doen, aldus 
de CH-woordvoerder.

KLEINE GROEP

De CH-fraktie heeft zich afgevraagd of 
haar opvatting over het hazardspel her
ziening behoeft. Een NlPO-enquête uit 
1968 heeft aangetoond dat ongeveer een 
derde van de bevolking roulette wil toe
staan; en dat slechts 9 procent voor
nemens is, ook in eigen land te spelen. 
Dit betekent, aldus de CH-senator, dat 
een wetsvoorstel ter tafel ligt waaraan 
een groot deel van het Nederlandse volk 
geen behoefte heeft.

Bovendien hoeft de overheid niet alle 
wensen en gedragingen maar klakkeloos 
te volgen. Zelfs als 50 procent of meer 
van de bevolking iets wenst kunnen er 
omstandigheden zijn dat de overheid aan 
wie het gezag is opgedragen, de verant

woordelijkheid hiervoor niet op zich kan 
nemerf of ten uitvoer brengen.

Mr. Piket zei voorts persoonlijk te heb
ben geconstateerd dat door een combina
tie van handelingen de bouleur het spel 
kan beïnvloeden. Wanneer hij samenwerkt 
met spelers of de casinohouder maakt hij 
zich aan oplichting schuldig door listige 
kunstgrepen. Een netto-bedrag van de 
winst van de speelbanken komt ten goede

VAN DER GLAS 
Heeretween

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652
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aan de staat. Men kan de staat, die .pro
fiteert van de kunstgrepen van de bou- 
leur, aldus mr. Piket, in feite als mede
plichtig aan oplichting beschouwen.

THEOLOGISCHE HOGESCHOLEN

Bij de behandeling van een wetsontwerp 
tot wijziging van de wet op het Weten
schappelijk Onderwijs, waarbij subsidie 
wordt verleend aan enkele theologische 
hogescholen, besprak dr. J. W. Beere- 
kamp de vraag naar de positie van de 
theologie als wetenschap.

Spreker vond de behandeling van deze 
kwestie in de schriftelijke stukken beneden 
de maat. De minister stelt slechts dat 
over deze controverse verschillend wordt 
gedacht. De overheid meet zijns inziens 
met twee maten. ,,Kijkend naar de dog
maticus aan de rijksuniversiteiten van

Utrecht of Leiden dan stelt men ,,Die 
man kan wel ijselijk geleerd zijn maar 
hij bedrijft openbaringstheologie en dus 
kan hij niet puur wetenschappelijk bezig 
zijn” . Maar wendt hij zijn hoofd naar 
Kampen of Tilburg, dan zegt hij van de 
daar docerende dogmatici ,,wetenschaps- 
bedrijvers” . De overheid meet de open- 
baringstheologen dus met twee meetlatten 
al naar gelang waar zij hun domicili 
hebben.

Dr. Beerekamp ging vervolgens uitvoerig 
in op de juridische situatie die in de theo
logische fakulteiten als gevolg van deze 
zogenaamde ,,duplex ordo”  bestaat. Hij 
wees er daarbij op dat in de praktijk 
de wettelijke tegenstelling veelal minder 
strak is. Een kerkelijk hoogleraar die 
naar een staatsleerstoel verhuist wordt 
krachtens de letter der wet niet verboden 
ethiek te geven vanuit het openbarings

geloof; evenmin als in Delft iemand niet 
zou mogen doceren die het Marxisme 
als zijn levens- en wereldbeschouwing 
heeft gekozen.

De CH-senator vroeg een regeling te 
treffen waardoor kerkelijke hoogleraren 
het aktief en passief kiesrecht krijgen 
binnen de WUB. Deze hoogleraren en hun 
assistenten hebben binnen de fakulteit 
wel een dagtaak maar missen het kies
recht.

Voorts drong hij aan op een kleine wijzi
ging ten aanzien van de regeling van de 
bijvakken, die bij de theologische studie 
gekozen kunnen worden, waardoor de for
mele discriminatie ten aanzien van deze 
vakken wordt opgeheven.

H, van Spanning

Koningin Juliana 25 jaar aan 
de Regering door: jonkvrouwe mr. C. W. I. W|ttewaall van Stoetwegen, 

oud-lid van de Tweede Kamer voor de CHU

, ,Koningin Juliana 25 jaar aan de Re
gering!” , dat is populair gezegd de be
tekenis van het Regeringsjubileum, dat 
wij deze week vieren. ’ tWas alles echt 
gemeend, want iedereen houdt van Ko
ningin Juliana. We kennen in ons land 
traditionele Oranjeklanten en ook échte 
Oranje bolsjewieken. De laatsten zijn heus 
niet de minsten in hun eerbied en be
wondering voor onze Koningin. Wat is 
de tijd omgevlogen sedert Koningin Wil- 
helmina afstand deed op 4 september 
1948. We zien haar nog staan, onze 
nieuwe Koningin introducerend met opge
heven arm: ,,Leve onze Koningin” . De 
weerklank op de Dam en in het land toen 
men dit meebeleefde op de film was enorm! 
Het daarna gezongen Wilhelmus ontroert 
nu nog.
Op 6 september was de inhuldiging in de 
Nieuwe Kerk te Amsterdam. Alle Eerste 
en Tweede Kamerleden waren aanwezig 
en legden de eed of belofte van trouw
af. Ik was er echt van onder de indruk. 
’s Avonds een diner voor de Regering 
en de Staten-Generaal in de Burger
zaal van het Paleis op de Dam. Daar 
tussendoor de rijtoer met de kinderen, 
waarbij de zorg, waarmede Beatrix het 
kleine zusje Marijke omringde en haar 
aan de bevolking vertoonde, iedereen met 
warme gevoelens vervulde.
Een kleine bijzonderheid. De vrouwe
lijke Kamerleden - het waren er niet zo
veel - moesten zorgen voor twee lange 
jurken! Eén voor de kerk en één voor het 
diner. Textiel was nog op de bon; ik 
herinner me nog, dat ik extra bonnen voor 
die gelegenheid heb moeten aanvragen. 
De tegenwoordige generatie kan zich dat 
niet meer voorstellen! Het waren drukke 
dagen voor Koningin en Prins, daarna gin
gen zij het buitenland telkens bezoeken 
om zich in hun nieuwe functie aan de 
staatshoofden van de naburige landen voor 
te stellen. Ik moet wel eens denken 
hoe Prins Bernhard zich gevoeld moet 
hebben. Je vrouw wordt Koningin, zelf 
blijf je de Prins der Nederlanden. Maar 
als echtgenoot van een regerend vorst toch 
ook wel weer een beetje meer in aanzien 
bij de mensheid. Maar je blijft op de 
tweede plaats. Hoe goed heeft Prins Bern
hard die rol vervuld al die 25 jaren. Hij 
heeft haar geholpen in menig opzicht, 
gesteund, gestimuleerd waar nodig en 
geactiveerd. De eerste en naaste advi
seur van de Koningin zei me eens ie 
mand, wat moet dat een mooie taak zijn 
in je leven. Ja, dat was het en dat is 
het, maar ook wel moeilijk, lijkt me.

De kinderen hebben het Koningschap van 
,,Mammie”  volstrekt aanvaard. Eerst 
werd prinses ' Juliana tot tweemaal toe 
regentes, omdat koningin Wilhelmina te 
vermoeid v/as om de staatstaak ten vol
le te vervullen. Een mooie gelegenheid 
om er in te komen en ,,het vak”  te le 
ren, zeiden de heren in Den Haag. Met 
geen enkel begrip voor de situatie in 
huis met vier kleine meisjes, die hun 
moeders aandacht altijd opeisten. Bea
trix begreep er wel wat van, ze zei aan ta
fel tegen een bezoeker vol trots: Weet 
u dat Mammie regeert? Mammie is re 
gentes! Op een toon van: Nou, dat is 
enorm. De bezoeker zei schuchter, dat 
hij er iets van gehoord had. Ze was 
nog te weinig thuis in het openbare leven 
om te weten, dat natuurlijk iedereen dat 
wist na de publikaties in de kranten en ra-

' ■.“i ' •,

Jkvr. mr. C. W. I. Wttéwaal van Stoetwegen, 
oud-lid der 2e Kamer (CHU)

dio en de eedsaflegging tot tweemaal 
toe. Een wijze moeder, die verteld had 
wat nodig was en niet meer.
Maar de vele bezoeken van ministers en 
langdurige besprekingen, die daarmee ge
paard gingen, begonnen de kinderen wél 
te vervelen. En het verhaal gaat, dat

prinses Beatrix met St. Niklaas dichtte: 
Wanneer heeft mammie nu weer tijd? 
En raken we die ministers kwijt?
Deze rijmelarij laat niets aan duidelijk
heid te wensen over. De dringende vraag 
van Koningin Juliana aan het Nederland
se volk was dan ook om begrip te heb
ben voor haar positie als móeder. Ze 
wilde zelf haar kinderen opvoeden en dat 
vergt nu eenmaal een deel van de be
schikbare tijd van iedere dag.
Zo zijn de kinderen in die 25 jaren 
groot geworden, drie van de vier doch
ters zijn getrouwd, wat voor Juliana’s 
moederhart ook niet onopgemerkt is voor
bijgegaan. En nu zijn er negen klein
kinderen, waarvan acht kleinzoons en 
één kleindochter.
Wat een vreugde voor onze jubilerende 
Koningin en hoe heerlijk, dat iedereen 
aanwezig kon zijn en alle verhoudin
gen goed zijn. We zijn daar met deze 
Koninklijke ouders ook zeer verheugd 
over.

Er is reeds veel geschreven over Julia
na als regerend vorst: over haar grote 
capaciteiten, haar kennis van zaken en 
belangstelling voor alles en iedereen. 
Maar speciaal voor het kind en dan to e - ' 
gespitst op het kind in nood.
Het is daarom dan ook,'dat het Nationaal 
Comité Zilveren Regeringsjubileum Ko
ningin Juliana het nationaal geschenk ge-
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presenteerd heeft onder het motto: Het kind 
in nood, waar ook ter wereld. En laten we 
het rustig over aan de Jubilaresse hoe de 
verdeling daarvan zal geschieden. Voor 
hen, die de uitzending op 3 september 
niet gezien hebben of de kranten slecht 
hebben gelezen herhaal ik nog eens het 
gironummer 25073, ten name van Natio
naal Comité Zilveren Regeringsjubileum 
Koningin Juliana. Ik weet, dat bij de aan
duiding van alleen maar ,,Nationaal voor 
de Koningin”  de giro het al begrijpt mits 
het nummer goed is. Wij doen allen mee. 
Leve onze jubilerende Koningin en haar 
gehele gezin!!!

C. W. I. Wttéwaal van Stoetwegen.

FUNDAMENTELE VRAGEN BLIJVEN OVER 
NA REIS NAAR CHINA

door: drs, D, F, van der M ei,

lid  van de Tweede K am er voor de CHU

Van 18 augustus tot en met 25 augustus 
bracht een Nederlandse parlementaire 
delegatie een bezoek aan de Volksrepu
bliek China. Bij dit bezoek werden uiter
aard veel indrukken opgedaan, die moei
lijk allemaal vermeld kunnen worden, zo
dat ik dus een keuze zal moeten doen.

Om te beginnen zou ik willen stellen, dat 
de Chinese gastheren ons op meer dan 
voortreffelijke wijze hebben ontvangen. De 
organisatie van het bezoek was uitstekend, 
waarbij opgemerkt moet worden, dat onze 
gastheren bij de opstelling van het pro
gramma zoveel mogelijk rekening hebben 
gehouden met onze wensen en bovendien 
bereid waren op het laatste moment nog 
veranderingen in het programma aan te 
brengen. Bijzonder plezierig was het ook, 
dat onze ambassadeur, dr. Vixseboxse, 
met zijn staf de delegatie bij haar gehele 
bezoek op een voortreffelijke wijze heeft 
begeleid.

Ons bezoek, waarvan geen moment onbe
nut is gebleven, startte in Peking en richt
te zich vervolgens op Siam (1000 kilometer

van Peking), waarna Hang Chow en ten
slotte Sjanghai werden bezocht. Deze af
standen werden per vliegtuig afgelegd.

Alvorens enkele punten van ons bezoek 
nader te beschouwen is het vermoedelijk 
goed om heel in het kort een stukje van de 
recente geschiedenis weer te geven. Van 
1937 tot 1945 vond de verzetsstrijd, tegen 
Japan plaats. Na 1945 brak er voor de zo
veelste maal in de Chinese geschiedenis 
burgeroorlog uit, waarin de nationalis
tische troepen uiteindelijk de nederlaag 
leden. Op 1 oktober 1949 werd in Peking 
de Chinese Volksrepubliek door M aoTse- 
Toeng uitgeroepen. Daarna begint een in
grijpende ontwikkeling op vele terreinen, 
waarmee men tot op de huidige dag nog 
volop bezig is. Tot ongeveer 1960 werd 
hierbij Russische steun verleend. Gaan
deweg ontstond er een verwijdering tus
sen ChinaendeSovjet-Unie, waarover men 
in China in vaak bittere bewoordingen 
spreekt. In 1966 begint de periode van de 
zgn. Culturele Revolutie, die te beschou
wen is als een reactie op de aanwezig
heid van problemen, die in de vooraf

gaande tijd steeds nadrukkelijker naar 
voren waren gekomen. Problemen, die b.v. 
liggen op het gebied van het onderwijs, 
op dat van de verhouding tot de Sovjet
unie, op dat van de meningsverschillen 
in de hoogste partij regionen etc. Sinds 
1969 komt de ontwikkeling in wat rustiger 
vaarwater. Een belangrijk punt is dat 
China lid wordt van de Verenigde Naties. 
Wat de relaties met het buitenland aan
gaat is men thans bezig meer openingen 
te maken en de géisoleerde positie wat 
te verlaten. In dit kader kan, dacht ik, 
ook het bezoek van onze delegatie aan 
China worden beschouwd.

AANDACHT VOOR LANDBOUW

Vervolgens zou ik een aantal punten wiljen 
bespreken, die bij ons bezoek nogal wat 
aandacht hebben ontvangen.

Ie.. De landbouw. Het allergrootste deel 
van het Chinese volk is in de landbouw 
werkzaam. China vormt het grootste 
landbouwgebied ter wereld. Zoals ik e r 
gens las, is één op de zes mensen ter
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wereld een Chinese boer. Sinds 1949 kan 
men in de Chinese landbouwontwikkeling 
drie stadia onderkennen:
a. het stadium van de landhervorming, 

waarbij het grootgrondbezit over alle 
boeren inclusief de grootgrondbezitters 
zelf werd verdeeld;

b. het stadium van het vormen van c o - ' 
operaties, waarbij de boeren trekdie
ren en landbouwwerktuigen inbrachten;

c. het stadium van de communes, begon
nen omstreeks 1958 en te beschouwen 
als een samenbundeling van coöpera
ties.

De commune is een heel belangrijke groot
heid in de huidige Chinese maatschappij. 
Zij kan een enorme oppervlakte omvat
ten. In de buurt van Sjanghai hebben we 
een bezoek gebracht aan zo ’n- commune. 
Een enkel gegeven moge ter illustratie 
dienen. De oppervlakte van deze commune 
bedraagt 3000 hectare, terwijl het in
wonertal 36000 is. In totaal wonen daar 
8000 gezinnen. Wat de activiteiten betreft 
is het duidelijk, dat de voornaamste daar
van op het gebied van de landbouw liggen. 
De belangrijkste produkten, die daar wor
den verbouwd, zijn granen en katoen. Daar
naast houdt men zich ook bezig met de 
veehouderij. Zo ’n commune vormt zoveel 
mogelijk een eenheid, die in haar eigen 
behoeften voorziet. Vandaar dat we hier 
ook tegenkwamen een ziekenhuis, 30 lagere 
scholen, 5 middelbare scholen en om eens 
iets anders te noemen ook werkplaatsen 
om agrarische werktuigen te repareren. 
Binnen de commune is de grond het eigen
dom van de Staat. Daartegenover betaalt 
de commune aan de Staat een zogenaamde 
landbouwbelasting, die daar 6 procent 
van de totale opbrengst bedraagt. De in
woners van de commune hebben zelf een 
klein stukje grond in gebruik. Huur en 
medische zorg zijn zo goed als vrij. 
De gezinnen wonen in aparte woningen, 
waarbij jong getrouwde mensen vaak bij 
de ouders inwonen.
Het geldinkomen van de inwoners is laag. 
Hierbij moet echter rekening gehouden 
worden met de omstandigheid, dat men 
een inkomen in natura ontvangt (een aan
deel in de produktie), terwijl de medische 
zorg en de huur, zoals gezegd, vrij zijn en 
de individuele mens geen belasting betaalt. 
Ook de vrouwen werken voor het overgrote 
deel mee en ontvangen daarvoor eveneens 
een inkomen, waarbij in principe de gelijke 
beloning voor gelijke arbeid geldt.
In de commune, die wij in de buurt van 
Sjanghai bezochten - maar hetzelfde ver
haal hoor je ook over andere communes - 
was de produktie enorm toegenomen sinds 
1949 en in het bijzonder sinds het stichten 
van de commune in 1958. Men had van de 
granen thans drie oogsten per jaar; twee 
van de rijst en één van de tarwe en noemde 
daarvoor indrukwekkende cijfers. Ook de 
produktie van de koeien bewoog zich in 
stijgende lijn; men noemde het cijfer van 
3000 kilo melk per koe per jaar.
De mensen zelf maakten een goede indruk, 
zagen er gezond uit en schenen zeer te
vreden te zijn. De leiding van de commune, 
het zgn. revolutionaire comité, stelde zelf, 
dat er nog heel veel gebeuren moest. In 
dit immens grote land moet men er reke
ning mee houden, dat er aanzienlijke ver
schillen in niveau te constateren zijn tus
sen de talloze communes.
In het China van nu heeft een commune 
vele functies, zoals al bleek uit de ver
schillende activiteiten, die ik boven noem
de. Zij vormt een basiseenheid in het poli
tieke en in het economische leven. Omdat 
het onmogelijk is bij alle onderwerpen stil 
te staan, die onze delegatie op haar tocht 
tegenkwam, is het goed op deze plaats te 
vermelden, dat er na de Culturele Revolu
tie is bepaald, dat ieder, die studeren wil, 
dit na afloop van de middelbare school pas 
kan doen door 2 a 3 jaar onder en met de 
boeren en de arbeiders te hebben gewerkt. 
Daarna wordt pas bepaald, of debetrekke-, 
ne studeren gaat ja dan nee. Op deze wijze 
heeft men een belangrijk middel om te 
voorkomen, dat er een afstand gaat ont
staan tussen degenen, die gestudeerd heb
ben en de rest van de bevolking.
De Chinezen vinden, dat zij in de com 
mune een goed systeem hebben bereikt, 
maar of dit ook voor andere landen goed 
zou zijn, willen ze graag in het midden 
laten. Zo bleek ons uit gesprekken, die wij 
daarover hadden.

BIJZONDER

2e. Het gesprek met Tsjou En-Lai. Op
een middag werd plotseling aangekondigd, 
dat wij ontvangen zouden worden door 
China’ s eerste minister. In het gesprek, 
dat onze delegatie met Tsjou En-Lai had, 
wist deze op bijzondere wijze zijn ge
dachten naar voren te vrengen. Men heeft 
in hem met een zeer capabel man te doen. 
Het gesprek concentreerde zich op de 
buitenlandse politiek. Daarbij brachtTsjou 
En-Lai grote reserves tot uitdrukking met 
betrekking tot de huidige besprekingen 
over wapenvermindering. Hij constateer
de enerzijds een praten over het vermin
deren van de bewapening en anderzijds 
een voortdurend opvoeren van militaire 
uitgaven, met name in de Sovjet-Unie. 
Het was ook deze laatste factor, die het
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D. F. van der Mei
Lid van de Tweede Kamer sinds 19.‘i6, voor de C.H .U . 
Geboren Lï oktober 1924, gehuwd.
Studeerde economie.
Was wetenschappelijk medewerker aan de Gemeentelijke 
Universileit van Amsterdam en medewerker  voor inter
nationale zaken van het Christelijk Nationaal  Vakverbond. 
Was lid van hel Economisch en Sociaal Comité van de 
E.E.G., was lid van de Raadgevende vergadering van de 
Raad van Europa en was lid van de Assenrblee van de 
West-Europese Unie.
Is lid van de Raadgevende Interpar lementaire Beneluxraad. 
Is een der Ondervoorzitters van de Tweede Kamer, 
is Ondervoorzitter  van de C.H.U.-fract ie.
Is voorzitter van de Twccdc-Kamercommissie voor de 
Handelspolitiek, lid van de vaste Commissies voor 
Ontwikkelingssamenwerking, voor de Rijksuitgaven en 
voor Economische Zaken en is plaatsvervangend lid 
voor de Commissies voor Defensie en voor het 
Midden- en Kleinbedrijf.

Dit zijn twee pagina’ s uit het boekje, 
dat de Nederlandse parlementaire 
delegatie meenam op haar reis naar 
China. Dit boekje was bedoeld als 
een gids voor de gastheren. Van elk 
der leden van dedelegatie was onder 
hun foto, in het Chinees en het Ne
derlands, een korte levensbeschrij
ving opgenomen:

De delegatie bestond uit:
Tweede Kamervoorzitter dr. ir. A. 
Vondeling (PvdA), de Tweede Ka
merleden drs. D. F. van der Mei 
(CHU), mr. F. H. J. J. Andries- 
sen (fractievoorzitter KVP), mr. 
H. A. F. M. O. van Mierlo (D ’66), 
drs. E. van Thijn (fractievoorzitter 
PvdA), H. Wiegel (fractievoorzitter 
VVD), B. Roolvink (ARP), dr. B. de

Gaay Fortman (fractievoorzitter 
PPR) en jhr. mr. M. L. de Brauw 
(DS ’70), de Eerste Kamerleden dr. 
W. J. Schuijt (KVP), A. H. Kloos 
(PvdA), drs. Y. P. W. van der 
Werff (VVD) en W. Hartog (CPN), 
drs. A. J. B. Hubert, plaatsver
vangend griffier van de Tweede Ka
mer en de sonoloog C. Schepel als 
tolk.

volgens hem noodzakelijk maakte, dat 
West-Europa zijn defensie zou verster
ken. Hij citeerde met instemming Nixon, 
die recentelijk gezegd zou hebben, dat 
West-Europa te zwak was om zich te kun
nen meten met de landen van het War- 
schau-pact en dat daarom West-Europa 
versterkt moest worden en de Ameri
kaanse troepen daar zouden moeten blij
ven. Deze opvatting stond, aldus Tsjou 
En-Lai, op gespannen voet met het ver- 
kiezingsprogram van de linkse partijen 
in Nederland. Ook daaruit bleek, dat hij 
het gesprek met onze delegatie terdege 
had voorbereid.

Uit dit gesprek, zowel als uit andere ge
sprekken, die we zo nu en dan met onze 
Chinese gastheren voerden, bleek duide
lijk een grote mate van wantrouwen in de 
Russische bedoelingen. Men schrijft Rus- 

• land imperialistische bedoelingen toe en 
stelt, dat men deze zelf niet heeft. Zij 
vinden b.v. het communisme, zoals zij 
dat zien, het beste systeem, waaronder 
de mens kan leven. Maar, zo zeggen ze 
erbij, dat is onze kijk op de zaak. Elk 
land moet zelf beslissen welke richting 
het op wil. Wij zullen niemand iets op
dringen. Revolutie is voor ons geen ex
portartikel. Ik ben van mening, dat de tijd 
zal moeten leren in hoeverre hun opvat
ting houdbaar is. De geschiedenis heeft 
ons geleerd dat men tegenover de be
doelingen van een land, dat door één 
partij volledig beheerst wordt, op z ’n 
minst gereserveerd moet staan. De grote 
vraag is, of China in deze een uitzondering 
zal gaan vormen. Een vraag, die nie
mand beantwoorden kan.

NOODZAAK

3e. De buitenlandse handel. Onze dele
gatie heeft ook een gesprek gehad met 
de vice-m inister van buitenlandse han
del. In de uiteenzetting, waarmee de b ij
eenkomst begon, benadrukte de minister 
het centrale beginsel, namelijk dat China 
onafhankelijk wil zijn en zichzelf wil 
redden. Dit betekent echter niet, dat 
China geen belangstelling zou hebben voor 
de ontwikkeling van de buitenlandse han
del. Men zag terdege de noodzaak van 
deze ontwikkeling voor de opbouw van 
het economisch leven in.
Onzerzijds is daarna een reeks vragen 
gesteld. Zo werd er gevraagd hoe China 
zich opstelde tegenover de multilaterale 
onderhandelingen, die in het kader van 
het GATT in september zullen beginnen. 
Van Chinese zijde demonstreerde men 
hier een zekere mate van reserve door 
te zeggen, dat men nog zo weinig op de 
hoogte was van het GATT en deze zaak 
nog in studie had. Ditzelfde antwoord werd 
ook gegeven toen er gevraagd werd naar 
de ontwikkeling van de verhouding tussen 
China en de Europese Economische Ge
meenschap. Het is op zich niet onbe
grijpelijk, dat men hier van Chinese zijde 
wat gereserveerd doet. De contacten met 
het buitenland verkeren nog in een begin
stadium. Wel is het duidelijk, dacht ik, 
dat men de noodzaak van deze contacten 
inziet.
Gevraagd naar de produkten, waarin zij 
voor wat betreft hun import geïnteres
seerd zijn, werd er geantwoord: grond
stoffen, staal, kunstmest en bepaalde ma
chines. In de ontwikkeling van de handel

met Nederland kon er voor het Neder
landse bedrijfsleven een gunstige ten
dens worden geconstateerd. Ook de ten
toonstelling, die een deel van het Neder
landse bedrijfsleven in China zal gaan 
houden, werd door de Chinese bewinds
man positief.beoordeeld.

BENAUWEND

4e. Godsdienst. Het is natuurlijkonmoge
lijk in het kader van dit artikel op dit 
onderwerp uitvoerig in te gaan. Typerend 
is misschien het bezoek, dat wij brach
ten aan een Protestantse kerkdienst in 
Peking. Voorzover bekend was dit de 
enige Protestantse kerk in ^Peking. De 
dienst werd bijgewoond door ongeveer 30 
mensen, waarvan het overgrote deel uit 
niet-Chinezen bestond. Men mag voor vele 
resultaten van de ontwikkeling, die China 
tot nu toe doorgemaakt heeft, bewonde
ring hebben, de menselijkerwijs te ver
waarlozen rol van dé christelijke gods
dienst is naar mijn mening een benau
wende zaak.

STEEDS BETER

Hiermee ben ik dan gekomen aan het einde 
van,dit artikel, waarin ik slechts enkele 
punten heb kunnen aanstippen. China heeft
en dat is ook het oordeel van mensen, die 
vergelijkingen kunnen maken door hun er
varing - enorme vorderingen gemaakt. 
Niemand lijdt honger, het land vormt een 
eenheid, er is geen werkloosheid, de be
volking schijnt zich in te zetten, geleid door 
een centrale gedachte. En zo kan men meer
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dingen opnoemen, die als verbeteringen 
moeten worden aangemerkt.
Erkennend de grote voordelen van die voor
uitgang, blijven er toch fundamentele vra
gen over, b.v. die, met betrekking tot de 
allesbeheersende macht van één partij, en 
die van de menselijkerwijs te verwaar
lozen rol van het christelijk geloof in het 
China van nu. Vooral dit laatste moet ons 
als christenen zorg geven. Een wereld, 
die alleen op het menselijk kunnen ver
trouwt, heeft een onzekere toekomst. Ook 
daarvan heeft de geschiedenis voorbeelden

te over. Als christenen geloven wij, dat 
ook deze wereld, zonder God geen toekomst 
heeft. Dat geloof moet ook bij een be
schouwing van h e t ,,China van nu”  de cen
trale rol spelen. Ondanks de vele fouten, 
die wij in de westerse wereld maken, ook 
voortkomend uit de grote moeite, die wij 
hébben om God in het politieke leven te 
dienen, zullen wij dit moeten blijven zeggen 
en wat meer is, in ons handelen steeds en 
beter waarmaken.

D. F. van der Mei

Jongeren over staat en 
maatschappij tijdens 
gesprek op Soestdijk
,,Gesprek op Soestdijk - jongeren over 
staat en maatschappij” : dit is de titel 
van een boekje, dat door de Staatsuit
geverij is uitgegeven ter gelegenheid van 
het zilveren regeringsjubileum van ko
ningin Juliana. Het boekje bevat een ste
nografisch verslag, dat 23 jongeren uit 
Nederland, 1 uit Suriname en 1 van de 
Nederlandse Antillen, vlak voor de zo
mervakantie hadden op paleis Soestdijk 
in aanwezigheid van de koningin.
Het initiatief voor het gesprek was ge
nomen door het Nationaal Zilveren Re
geringsjubileum. Dit comité wilde de 
jeugd op bijzondere wijze betrekken bij 
de viering van het jubileum. Er kwam 
een speciale editie van de Staatscourant, 
bestemd voor de jeugd tussen 12 en 18 
jaar, met artikelen over staat en samen
leving. De inhoud van de Staatscourant 
vormde de grondslag voor het gesprek, 
waarvoor honderden zich aanmelden. Door 
loting, waarbij rekening werd gehouden 
met school, regio en leeftijd, vond de 
samenstelling van de groep plaats.
De koningin was bij het gesprek van twee 
en een half uur praktisch alleen maar 
toehoorster. Zij stelde een enkele vraag, 
ondermeer over de voorlichting van 12- 
en 13-jarigen inzake druggebruik en over 
de gedachten met betrekking tot het gene
ratieconflict. Na het gesprek was er op 
het gazon achter het paleis een samen
zijn, en daarbij is met de koningin over 
allerlei zaken gesproken. Van dit laatst
bedoelde gesprek is niets op schrift vast
gelegd,
,,Het boekje” , aldus mr. F. J. F. M. van 
Thiel, oud-voorzitter van de Tweede Ka
mer en voorzitter van het nationaal co 
mité, ,,is bedoeld om ook voor het nage
slacht vast te leggen, hoe er door jon
geren in 1973, het jaar van het zilveren 
regeringsjubileum van koningin Juliana, 
werd gedacht en gesproken over een aan
tal aspecten van staat en samenleving, 
mee gezien in het licht van dé toekomst” . 
Over het onderwerp ,,gekozen minister
president”  discussieerden • de jongeren 
als volgt:

PREMIER

De heer Boukema: Wij hebben het gehad 
over de macht van bepaalde groepen in de 
samenleving. Wij hebben echter over nog 
meer onderwerpen gesproken, b.v. over 
de gekozen minister-president.
- Hendrik Goeman Borgesius: Dat is na
tuurlijk een heel goede oplossing, maar vol
gens is het niet mogelijk hier de premier 
door het volk te laten kiezen, omdat er 
zoveel mensen tegen zijn. De Tweede 
Kamer doet het als het ware al, maar die 
kan de premier ook weer wegstemmen. 
Het zou goed zijn, als de minister-pre
sident door het volk werd gekozen, maar 
dat moet ontzettend goed worden voorbe
reid.
- De heer Boukema: Dus je bent er wel 
voor, maar je vindt dat het niet kan. 
Is er iemand tegen, of is er iemand, 
die denkt dat het wel kan?
- Kees Limburg: Het zou misschien wel 
kunnen, maar dan moet de partij die de 
premier levert minstens 51% van de stem
men krijgen, want anders heeft die partij 
niet de macht en kan haar premier zo 
weer worden weggestemd.
- Jaap Groen: Ik ben tegen een gekozen 
president, want die is altijd van een be
paalde partij. Een koning is onpartijdig. 
Een president zal niet zo gauw zijn’ 
partij ongelijk geven, als het erop aan
komt.
- De heer Boukema: Wij hadden het over 
de premier, de minister-president, maai 
dat ,,minister”  is kennelijk aan het einde 
van de tafel niet goed overgekomen, want 
hij is daar al president geworden! Daar
over kunnen wij ook praten, want het 
ligt gedeeltelijk in eikaars verlengde: 
het kiezen van een premier en het kie
zen van iemand die de politieke macht

heeft. Jaap vindt, dat dat moeilijkheden 
oplevert en vergelijkt het met het hebben 
van een koning of een koningin. Laten 
wij eerst even over die minister-presi
dent praten.
- Iet Kuipers: Maakt het zoveel verschil, 
of een minister-president wordt gekozen 
door het volk of niet? Ik dacht van niet. 
Nu wordt hij door de Tweede Kamer 
en het kabinet benoemd, maar dat is 
eigenlijk hetzelfde.
- Hendrik Goeman Borgesius: Hij wordt 
niet door de Kamer benoemd, maar door 
de formateur of informateur.
- Iet Kuipers: Maar die houdt toch wel 
rekening met de meerderheid van de Ka
mer?
- Hendrik Goeman Borgesius: De forma
teur vormt een kabinet en wordt daarin 
dan de minister-president. Hij gaat dan 
naar de Kamer en houdt daar zijn betoog. 
Als de meerderheid van de Kamer het 
daarmee eens is, mag hij blijven en als 
de meerderheid tegen is, kan hij weer 
opstappen.
- Iet Kuipers: Dan is er toch die meer
derheid en dan maakt het toch niet zo
veel uit of hij al of niet wordt gekozen?
- Hendrik Goeman Borgesius: Dat wordt 
moeilijk voor mij!
- Bert Kooistra: Ik vraag mij af of een 
minister-president zoveel politieke macht 
heeft, want de Tweede Kamer kan in 
principe alles, wat hij zegt of wil, afwijzen.
- De heer Boukema: Dus je vindt dat de 
Tweedé Kamer eigenlijk de meeste macht 
heeft in Nederland?
- Bert Kooistra: Dat vind ik wel.
- René Stoker: De Tweede Kamer is toch 
ook afhankelijk van andere factoren. In 
het boek van oud-minister Schmelzer heb 
ik daarover iets gelezen. Als een of an
der voorstel niet door de Kamer wordt 
aangenomen, zal de betrokken minister 
of staatssecretaris, die eerst met jubel
tonen was begroet, zeggen ,,Ik ga mijn 
werk anders doen, zoeken jullie het zelf 
maar uit” . Dat vind ik een nadeel van het 
parlementaire systeem. Er is b.v. een 
wetsvoorstel van staatssecretaris Grap- 
perhaus geweest, dat inhield dat de onder
houdskosten van particuliere woningen 
niet meer aftrekbaar zouden zijn. Hij heeft 
toen ook gezegd, dat hij anders weg zou 
gaan. Een kabinet kan dus iets erdoor 
duwen, wat de Tweede Kamer eigenlijk 
niet wil, maar toch accepteert uit angst 
voor een kabinetscrisis met nieuwe ver
kiezingen.
- De heer Boukema: Misschien is het zo, 
dat niet het kabinet en de premier de 
macht hebben of het parlement, maar dat 
zij samen moeten worden gezien, en dat 
allerlei factoren op de machtsverhoudin
gen van invloed zijn.
- Hendrik Goeman Borgesius: Om op het
kiezen van een premier terug te komen: 
stel, dat hij door zijn partij wordt voor
gesteld en gekozen, maar dat hij niet een 
meerderheid in de Kamer achter zich 
heeft. Dan kan hij geen wet erdoor krij
gen. Kijk maar naar Amerika. Daar is 
een president, maar die heeft ook geen 
meerderheid in het parlement. Hij heeft 
wel een vetorecht, maar hij kan veel 
dingen er niet door krijgen. Je moet dus 
een meerderheid in het parlement heb
ben.
- De heer Boukema: En is de kans groot, 
als je een premier kiest, die geen meer
derheid in de Kamer heeft?
- Hendrik Goeman Borgesius: Dat ligt 
eraan. Het kan zijn dat een partij, die 
weinig zetels in de Kamer heeft, een 
minister-president naar voren brengt.
- Anke van der Mei: Maar zoals het nu 
is, heeft toch geen enkele partij de 
mogelijkheid om 76 zetels in de Kamer 
te krijgen. Er moeten eerst veel minder 
partijen komen, dan kan er pas een ge
kozen premier komen. Wij hebben nu 
minister-president Den Uyl. Dat stond 
al jaren van tevoren vast: Als zijn par
tij aan de regering zou komen, zou hij

minister-president worden. Dan hoef je 
toch helemaal niet te kiezen!
- De heer Boukema: Dat is dus ook een 
bezwaar; het is niet nodig omdat de pre
mier er vanzelf komt door de stembus
uitslag uit de kamerverkiezingen.
- Anke van der Mei: Er moet wel eerst 
een coalitie gevormd worden, want an
ders heeft hij de meerderheid niet. Ik 
vind het onnodig om zo iemand te gaan 
kiezen.
- De heer Boukema: Dus je zegt: Als 
die coalitie er toch al is, hoef je niet 
apart de premier te kiezen.
- Hendrik Goeman Borgesius: Als er een
maal een coalitie is, kun je iemand als 
premier voorstellen en dan kun je stem
men. Er moet dus eerst een coalitie 
komen en dan krijg je weer te maken met 
het probleem van de vele partijen.’.’

KIESDREMPEL
De gedachten van de jongeren over een 
kiesdrempel zijn:
,,-  De heer Boukema: Er is regelmatig 
sprake van, dat de kleine partijen zo na
delig zouden zijn. 'Voelen jullie iets voor 
een kiesdrempel? Een voorstel daarover 
ligt al bij de Kamer. Een kiesdrempel 
betekent, dat alleen de partijen die meer 
dan b,v. 2% van stemmen op zich vere
nigd hebben in de Kamer worden verte
genwoordigd.
- Hendrik Goeman Borgesius: Dat is geen 
echte democratie.
- De heer Boukema: Waar ligt de grens 
van wat nog een echte democratie is? 
Ligt die bij 2% of is het nog minder?
- Hendrik Goeman Borgesius: Dat is 
het probleem!
- Iet Kuipers: Als je de grens gaat ver
hogen krijg je waarschijnlijk meer bui
tenparlementaire acties en groepen, die 
nu wel in het parlement zijn vertegen
woordigd. Ik weet niet wat eigenlijk het 
beste is.
- Hendrik Goeman Borgesius: Dan kun
je ze beter in de Kamer hebben.
- De heer Boukema: Het woord ,,demo
cratie”  is gevallen. Wat is dat eigen
lijk? Het gaat er niet óm een definitie 
van democratie te geven, maar om een 
paar elementen van de democratie te noe
men om aan te geven wat het is.
- Hendrik Goeman Borgesius: Dat de sa
menleving zelf haar bestuur kiest.
- René Stoker: Het beginsel van democra
tie is, dat elke Nederlander macht kan 
uitoefenen, hoe beperkt ook, op zijn plaat
selijk bestuur. Op elke andere manier heb 
je, dat de ene groep meer en de andere 
groep minder invloed heeft of helemaal 
geen invloed, dus meer of minder dic
tatuur. De democratie is de enige manier 
om iedereen een beetje acht te geven.
- De heer Boukema: Is er volgens die 
omschrijving democratie in Nederland?
- René Stoker: Ik vind van wel. Je kunt 
zeggen: Dit kan beter en dat kan anders, 
maar dat hou je altijd, in welk systeem 
dan ook. Ik vind dit systeem het best. 
Wij hebben drie partijen die nog altijd 
de middengroep vormen en waarmee de 
partijen aan de linker- en aan de rechter
zijde kunnen samenwerken.
- Adri van Oerle: Ik dacht, dat wij met 
deze vorm van democratie toch de groot
ste eenheid hadden. Als wij een republiek 
hadden, hadden wij volgens mij meer ver
deeldheid.
- Hendrik Goeman Borgesius: In een re
publiek kun je ook democratie hebben.
- Adri vanOerle: Ja, maar ik geloof dat het 
in een koninkrijk beter gaat.”

JONGERENPARTIJ
Over het onderwerp ,,jongerenpartij”  was 
de mening:
,,-  Ben van Selm: Er wordt te weinig met 
de jongeren rekening gehouden.
- De heer Boukema: Vinden jullie dat er 
voldoende met jullie belangen rekening 
wordt gehouden?
- Mieke de Heus: Ja, erg veel zelfs. Radio 
en televisie hebben erg veel uitzendingen 
voor jongeren, speciaal voor de groep van 
10 tot 20 jaar . Als je de radio aanzet 
krijg je altijd wel ergens muziek die je 
hebben wilt. Dat is  meestal popmuziek. 
Je kunt niet zeggen, dat wij te kort 
komen.
- De heer Boukema: Dus wat de radio
programma’s betreft, wordt er in elk 
geval wel met jullie belangen rekening 
gehouden. Gebeurt dat ook in ander op
zicht, ook ten aanzien van maatregelen 
die door de overheid worden genomen?
- Ben van Selm: Wat clubgebouwen e.d. 
betreft, wordt er wel wat gedaan.
- De heer Boukema: Dus jullie hebben 
niet het gevoel, dat je achteruit wordt 
gezet?
- Bert Kooistra: Ik dacht de werkende 
jongeren ergens wel. Als je 23 bent, 
krijg je een vastgesteld minimumloon, 
maar als je jonger bent, dan kan de 
werkgever zelf uitmaken hoeveel hij
je wil betalen.
- René Stoker: Neen, er is een minimum 
voor elke leeftijd.
- Ben van Selm: Je hebt ook een bond 
die je kan beschermen wat betreft je 
loon. Je werkgever kan nooit zeggen: 
Je werkt zo weinig dat je minder krijgt

dan het minimumloon. Als hij je toch 
minder geeft moet je naar je bond g a ^ .
- Ben Engwirde: Maar zijn sommigen 
dat minimumloon wel waard? Ik vind ook 
dat er een bepaald minimum moet zijn, 
maar er zijn jongeren die met een ver
keerde mentaliteit gaan werken. Die slaan 
er maar een slag naar. Die zijn het w .c.- 
papier niet eens waard, dat is nog te duur 
voor hen.
- De heer Boukema: Een krasse uitspraak!
- Bert Kooistra: Geldt dat alleen voor 
jongeren, dat ze niet met de juiste men
taliteit gaan werken?
- Ben van Selm: Je kunt het zelf maken. 
Je kunt zorgen, dat je je geld echt ver- 
verdient. Maar ik geef toe, dat de meeste 
jongeren er wel even tussen uitknijpen 
als ze de kans krijger!. Ik geloof dat 
wij eigenlijk niet verdienen wat wij krij
gen.
- De heer Boukema: Dus wij moeten naar 
een loonsverlaging voor de jongeren?
-  Ben van Selm: Maar dan ook een prijs
verlaging!
-  De heer Boukema: Als ik het zo hoor, 
kom ik tot de conclusie dat over het 
algemeen de jongeren zich niet bena
deeld voelen door degenen die het po
litiek voor se t  zeggen hebben, door Den 
Haag. Is er ook geen behoefte aan een 
jongerenpartij en wat zou die dan moeten 
doen?
- Ben van Selm: Ja dat wel. Die zou zich 
moeten specialiseren op de problemen 
van de jongeren.
- Iet Kuipers: Net zoiets als een bejaar
denpartij .
- Kees Limburg: Maar hoe kom je aan 
die jongeren?
- Hendrik Goeman Borgesius: In verband 
met de leeftijd om gekozen te worden, is 
het maar een hele kleine groep mensen 
waarop wij zouden kunnen stemmen,
- Iet Kuipers: Maar je kunt je toch aan
sluiten bij een van de politieke jongeren
organisaties. Dat heeft toch hetzelfde 
effect.
- Hendrik Goeman Borgesius: Nee, dat 
dacht ik niet. Dat is alleen een politieke 
keuze. Het gaat om een aantal zetels 
in de Tweede Kamer voor de jongeren.
- Ben van Selm: Jongens van 16 en jonger 
hebben ook hun rechten en plichten en die 
willen zij wel eens naar voren brengen. 
Dat kan nu niet. Dat kan nu alleen door een 
actiegroep. Als er een jongerenpartij is, 
kan het wel. .
-  De heer Boukema: Jullie zien er dus 
niet veel in om lid te worden van de po
litieke partijen zelf?
- Hendrik Goeman Borgesius: Dat heeft 
niet veel zin. Daarvoor moet je 18 zijn.
- Adri van Oerle: Ik vraag mij af, als er 
een jongerenpartij zou zijn die een bepaal
de taak krijgt, kunnen de jongeren dat 
dan helemaal alleen afwerken? Het moet 
verder en dan kom je uiteindelijk toch 
weer bij de ouderen. De jongeren kunnen 
het volgens mij alleen niet afhandelen.
- Ben Engwirüa: 'Wij hebben ook geen 
ervaring.
- Adri van Oerle: Ja, het heeft misschien 
wel zijn nut, maar het komt uiteindelijk 
toch bij de ouderen terecht.
- Iet Kuipers: Ik ben er tegen. Ik vind 
dat er al genoeg partijen zijn. Het is 
veel beter zoals het nu gaat. Je kunt toch 
proberen invloed uit te oefenen door de 
politieke partijen, want je  hoeft geen 18 
te zijn om lid te worden.
- Hendrik Goeman Borgesius: Ja, je kunt 
wel lid worden, maar om een partij te 
kunnen vormen in de Kamer moet er toch 
op je gestemd kunnen worden.
- Iet Kuipers: Ja, maar ik zie ook niet 
iemand van 18 jaar in de Kamer zitten.
- Bert Kooistra: Je kunt voor een par
tijprogramma stemmen.
- Kees Limburg: Dat is een oplosssing, 
want dat is een heel politiek program, 
maar een apart program voor één groep 
is volstrekt geen oplossing. Dat heeft 
weinig zin.
- De heer Boukema: Dus geen partijen 
voor speciale groepen, bejaarden of jon
geren?
- Kees Limburg: Ik vind, dat de politieke 
partijen hun specialisten op die gebieden 
moeten hebben. Zij kunnen dan die belan
gen aan de orde stellen in de Kamer.”

Tot zover citaten uit het boekje ,,Gesprek 
op Soestdijk” .

De hier genoemde gespreksdeelnemers 
waren: prof. mr. P. J. Boukema van de'VU 
te Amsterdam, gespreksleider. Jaap 
Groen (12), lyceum, Amsterdam; Anke van 
der Mei (15), atheneum, de Meern (U.); 
Hendrik Goeman Borgesius (15), gymna
sium, Aduard (Gr.); Adri van Oerle (15), 
Havo, Teteringen (N.B.); Bert Kooistra
(16) , atheneum. Stadskanaal; Kees Lim
burg (16), Mavo, Mijdrecht; Ben van 
Selm (16), handzetter en leerling gra
fische school, Amersfoort; Mieke de Heus,
(17) , Havo, Houthem-SintGerlach; Iet Kui
pers (17), gymnasium, Coevorden; René 
Stoker (17), atheneum, Zuidlaren en Ben 
Engwirda, pedagogische academie, Leeu
warden.

H. L.
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„W®rk voor de 
toekomst boeiendMB

Onder de titel „Werk voor de toekomst”  
hebben een aantal Nederlandse weten
schapsmensen, verenigd in de Werkgroep 
Toekomst vorige week een boekje ten doop 
gehouden, dat bedoeld is als een reactie 
op de problematiek, aan de orde gesteld 
in het door Denis Meadows c.s. samenge
stelde rapport van de Club van Rome. Dit 
rapport is niet ten onrechte lange tijd 
een bestseller in ons land geweest. Want 
ook al mag men dan de methoden van het 
onderzoek van Meadows niet perfekt vin
den, het rapport heeft toch de verdien
ste de mensheid te hebben gewezen op iets 
wat ze allang wist, maar nauwelijks gron
dig besefte. Namelijk dat vrijwel alles 
op deze wereld eindigt en beperkt is 
en dat dientengevolge daarvan bij een 
steeds stijgende bevolking en een voortdu
rend groeiende consumptie niet alleen het 
einde van de wereldgrondstoffen angstwek
kend in zicht kwam, maar dat bovendien 
als gevolg van de moderne produktiepro- 
cessen de menselijke omgeving op weg 
ging naar een fatale vervuiling.
De schok van wat Meadows en zijn mede
werkers ons voorhielden was groot. Er 
kwam een schriftuur van de Anti Club 
van Rome en voor Willem L. Oltmans 
was alles reden genoeg om vijfenzeven
tig van ’ s werelds prominenten uit te ho
ren en één en'ander vast te leggen in een 
even lijvig als prijzig boekwerk,,Grenzen 
aan de Groei” . In het parlement trachtte 
links de aandacht voor de door de Club 
van Rome geschetste problemen te mono
poliseren alsof ze het zelf allemaal hadden 
bedacht, terwijl juist onder de kabinet^ 
ten De Jong en Biesheuvel het milieube
leid eerst goed uit de verf is gekomen.

. BEZORGDHEID

De blijvende verdienste van Meadows is 
geweest dat hij latente ongerustheid heeft 
weten om te zetten in manifeste bezorgd
heid die geleid heeft tot een grondige be- 
zinnir^ op te nemen maatregelen. In 
,,Werk voor de toekomst”  hebben de Ne
derlandse wetenschapsmensen van uit
eenlopende professie en zeer verschillen
de politieke overtuiging zich over de pro
blemen gebogen. Zij hebben zich niet laten 
verleiden tot een ondergangsfilosofie, 
maar, in tegendeel de nadruk gelegd op

de vele mogelijkheden, waarmee wij - nu 
nog - kunnen bijsturen.
In hun boekje missen we gelukkig elke vorm 
van pathos. Het blijft bij een in heldere 
taal geschreven analyse van de problemen 
en de aanbeveling van een groot aantal 
praktische mogelijkheden om bij te sturen. 
Daarvan zeggen de samenstellers zelf: 
,,De maatregelen moeten genomen worden 
zonder het verloop van de discussies 
Over de meest wenselijke maatschappij- 
vorm af te wachten en na open overleg, 
waarbij de bereidheid tot luisteren en 
overleggen een maatstaf is voor het ge
wicht dat men toekent aan de hier bespro
ken problemen.”
Ik versta dit zo dat de samenstellers de 
vraagstukken zo ernstig vinden dat het ge
meier over allerlei alternatieve toestan
den gewoon verbleekt bij de ernst van de 
situatie. ~ >

REINIGEND

■Voor alle profeten van de stationaire eco
nomie heeft het boekje de volgende reini
gende uitspraak inpètto:,,De noodzaak van 
bepaalde ingrepen vooropstellend is de 
Werkgroep van mening, dat er voor de 
wereld als geheel gezien dringende rede
nen zijn om de produktie verder te doen 
toenemen. Dit geldt natuurlijk in de eer
ste plaats voor de arme landen, maar ook 
in de meer welvarende landen bestaan, 
zelfs bij een gelijkmatiger inkomensver
deling, nog veel dringende behoeften die 
alleen door een verdere groei van pro
duktie en inkomen kunnen worden be
vredigd.”

Vanuit deze optiek beschouwen de samen
stellers eerst de bevolkings- en econo
mische groei en houden zich vervolgens 
bezig, met de konsekwenties daarvan voor 
de vraagstukken van energie, grondstoffen, 
en verkeer. Telkens worden de beschou
wingen besloten met voor elk terrein nut
tige en praktische beleidssuggesties.
Juist daardoor is het werk van de groep 
zo boeiend. Iedereen die zich voor deze 
vraagstukken interesseert en vooral zij 
die beroepsmatig bezighouden met het 
opstellen van partijprogramma’s doen er 
goed aan ,,Werk voor de Toekomst”  ste
vig op zich te laten inwerken.

Programmatisch stuk voor 
plaatselijke samenwerking 
KVP, ARP, CHU
KVP, ARP en CHU gaan, onder auspiciën 
van het bestuursorgaan van het Christen 
Democratisch Appèl (CDA), een program
matisch stuk opstellen dat dienst kan 
doen als uitgangspunt voor het plaatselijk 
op te stellen program tussen de samen
werkende drie partijen.
Dit hebben prof. dr. P. A. J. M. Steen
kamp, voorzitter van het bestuursorgaan 
CDA, drs. J. de Koning, waarnemend 
voorzitter van de ARP, mr. O. W. A. 
van Verschuer, voorzitter van de CHU 
en dr. ir. D. de Zeeuw, voorzitter van 
de KVP meegedeeld in een brief, die aan 
het begin van deze maand bezorgd werd 
bij de besturen van de plaatselijke afde
lingen en kiesverenigingen van de drie 
christen-democratische partijen. 
Halverwege de maand juli jongstleden 
zonden de vier voorzitters een brief aan 
de provinciale en regionale organen van 
KVP, ARP en CHU met het oog op de 
verkiezingen voor provinciale staten, die 
volgend jaar op woensdag 27 maart ge
houden worden. De thans verzonden brief 
aan de kiesverenigingen en plaatselijke 
afdelingen heeft verband met de voor
bereidingen voor de gemeenteraadsver
kiezingen op woensdag 29 juni 1974.

VAN BELANG

De vier voorzitters beginnen de nieuwe 
brief met te zeggen, dat zij het van be
lang achten dat ook op plaatselijk niveau 
de christen-dem ocratische verbonden
heid, voor zover dat mogelijk is, duide
lijk tot uitdrukking komt.
De brief vervolgt dan:
,,Daarbij'zijn wij er ons van bewust, dat 
op vele plaatsen reeds bepaalde verhou
dingen en samenwerkingsvormen bestaan, 
die niet altijd overeenkomen met de vorm 
waarin de christen-dem ocratische sa
menwerking op landelijk niveau gestalte 
heeft gekregen. In een aantal plaatsen ne
men onze partijen niet onder de eigen 
naam aan de verkiezingen deel of zijn 
in het verleden reeds samenwerkings
vormen met andere partijen ontstaan.

Zonder de plaatselijke zelfstandigheid aan 
te tasten of aan te dringen op het ver
breken van bestaande samenwerkingsvor
men zonder meer, doen wij toch een be
roep op u bij de voorbereidingen van de 
gemeenteraadsverkiezingen in 1974 re
kening te houden met de uitspraken van 
onze partijraden in juni jl., die na diep
gaand overleg in de afzonderlijke par
tijen tot stand kwamen.

VERBREDEN-VERDIEPEN

■Wij zouden het op prijs stellen, als u 
in het licht van de christendemocrati
sche samenwerking op landelijk niveau 
de mogelijkheid zoudt willen bekijken be
staande samenwerkingsvormen tussen 
ARP, CHU en K'VP op plaatselijk niveau 
te verbreden of te verdiepen of een der
gelijke samenwerking tot stand te brengen.

In ieder geval is het zinvol op de hoogte 
te blijven van eikaars meningen en stand
punten.
Wellicht kan dat dan b.v. leiden tot een 
op elkaar afstemmen van de programma’s, 
ook al behoort men niet tot dezelfde po
litieke combinatie.”

De voorzitters Steenkamp, De Koning, \ian 
■Verschuer en De Zeeuw hopen, dat hun in 
de brief neergelegde overwegingen onder
werp van gesprek in de afdeling en kies
vereniging zullen zijn.' Zij zeggen zich 
te kunnen voorstellen, dat er ook vragen 
en problemen zullen rijzen met betrek
king tot een aantal technische zaken rond 
de samenwerking.

RICHTLIJNEN

In verband daarmee zal een aantal richt
lijnen worden opgesteld. Voor wat de CHU 
betreft zijn deze beschikbaar op hetUnie- 
bureau, Wassenaarseweg 7 te Den Haag, 
telefoon 070-244516.

H. L.

CHU-fraktie vindt woningbouwnota 
„geen reeel, maar papieren program”
,,Geen reeël, maar een papieren pro
gram” . Deze eerste indruk heeft de Chris- 
telijk-historische Tweede - Kamerfractie 
van de nota ,,De woningbouw in de jaren 
1974 tot en met 1977” , welke minister 
Gruijters van volkshuisvesting en zijn 
staatssecretaris Schaefer en Van Dam 
vorige week aan de Tweede Kamer heb
ben aangeboden.
Naar oordeel van de fractie van de CHU 
zijn de gegevens in deze nota-Gruijters 
gebaseerd op gebrekkig en voorlopig c ij
fermateriaal.

In de nota wordt gezegd dat gestreefd 
wordt naar het volgende nieuwbouwpro- 
gramma: in 1974 135.000 tot 140.000 
woningen, in 1975 130.000 tot 135.OÓO 
woningen en in 1976 125.000 tot 130.000 
woningen. Het programma van het aantal

te vernieuwen woningen is: 197427.OOOwo- 
ningen, in 1975 37.000 woningen en in 
1976 45.000 woningen.

Het gebruik van gebrekkig én voorlopig 
cijfermateriaal acht de CHU-fractie des 
te opvallender omdat de huidige bewinds
lieden van volkshuisvesting, met name 
staatssecretaris Schaefer die als volks
vertegenwoordiger (kamerlid van de
P.v.d.A.) niets heeft nagelaten om de 
vorige ministers Schut en Udink met 
exacte cijfers te achtervolgen, zich nu 
verschuilen achter een rookgordijn van 
,,misschien en voorwaardelijk” . ,,Het is 
dus in wezen een veroordeling van de 
wijze, waarop door de partijen waaruit 
zij afkomstig zijn, oppositie is gevoerd” , 
aldus de fractie van de CHU.

REM ONJUIST

In haar eerste commentaar heeftdechris- 
telijk-historische fractie eraan herin
nerd, dat tot nu toe juist onder het voor
afgaande beleid van de anti-revolutionaire 
minister Schut en de christelijk-histori- 
sche minister Udink een record-aantal 
woningen is gebouwd. ,,De CHU-fractie 
betreurt het en acht het onjuist dat het 
kabinet-Den Uyl een rem wil zetten op de 
premie- en particuliere bouw” , zo werd 
gezegd in het commentaar. Iloorts twijfelt 
de fractie aan de haalbaarheid van het 
bouwprogramma voor woningwetwoningen. 
Kernpunt moet hier volgens de fractie 
zijn of deze woningen betaalbaar zullen 
zijn. Anders wordt het doel voorbijge
schoten.

NIET BOUWEN VOOR LEEGSTAND

Tot nu toe werd een reservé van 2 pro
cent van de woningvoorraad noodzake
lijk geacht. Volgens de bewindslieden van 
volkshuisvesting zal deze reserve (leeg
stand) opgevoerd moeten worden tot 2,5 
a 3 procent ten behoeve van de door de 
wonirgzoekenden gewenste mate van mo

biliteit. De fractie van de CHU heeft haar 
twijfel over een noodzakelijk leegstand- 
percentage van 3 procent. Twee procent 
lijkt haar vooralsnog voldoende. ,,Wij 
bouwen niet voor leegstand” , aldus de 
fractie.

NIETS NIEUWS

Wat het vernieuwbouwprogramma betreft 
heeft de CHU-fractie niets nieuws kunnen 
ontdekken. In hun nota stelden de bewinds
lieden van volkshuisvesti:^ dat het instru
mentarium, benodigd voor het opvoeren 
van de vernieuwbouw, gedeeltelijk hetzelf
de zal zijn als dat van de nieuwbouw en 
gedeeltelijk een eigen karakter zal dra
gen. Genoemd worden maatregelen, die 
voortvloeien uit wetten, zoals de in voor
bereiding zijnde wet op de stadsvernieu
wing. De voorbereiding voor die wet is 
reeds onder minister Udink begonnen, 
aldus de fractie van de CHU.
Aan het slot van het christelijk-histo- 
risch^ commentaar is opgemerkt dat de 
voorstellen uit de nota nog geen daad
werkelijke betekenis hebben. ,,Het be
treft slechts wensen en geen uitvoe
ringsmaatregelen” .

H. L.

Kamerleden vragen, bewindslieden antwoorden
Op verzoek vanhetchristelijk-historische 
Eerste Kamerlid mr. dr. K. de 'Vries- 
heeft minister Vredeling van defensie 
de motieven gepubliceerd, welke luitenant- 
generaal W. van Rijn, voorzitter van het 
comité verenigde chefs van staven van 
de krijgsmacht aanvoerde om ontslag te 
vragen. Volgens de bewindsman was het 
krantebericht onjuist waarin stond, dat 
tussen minister en generaal werd afge
sproken dat verder commentaar op de 
beslissing van de generaal achterwege 
zou blijven.
De generaal motiveerde zijn ontslag
aanvrage met de mening dat

- door bepaalde beslissingen van opeen
volgende kabinetten het aanzien van de 
strijdkrachten, zomede de discipline 
en dus de gevechtskracht zijn geschaad,

terwijl in de komende tijd niet op een 
herroeping mag worden gerekend.

- de inspanning ten behoeve van de strijd
krachten regelmatig vermindert en dat 
deze in de komende tijd niet voldoende 
zal zijn om aandeNAVO-verplichtingen 
te voldoen.

De generaal meent dat hij door in functie 
te blijven de indruk zou wekken met de 
gang van zaken in te stemmen.

ONDERZOEK

In antwoord op schriftelijke vragen van 
de christelijk-historische fractievoorzit
ter dr. R. J. H. Kruisinga heeft staats
secretaris Brinkhorst van buitenlandse 
zaken geantwoord, dat hij de Europese 
commissie zal vragen een onderzoek in

te stellen in de recent gerezen kwestie, 
waarbij de KNWU, de Koninklijke Neder
landse Wieler Unie, en de UCI, de interna
tionale wielerunie, betrokken waren. Het 
ging over de licenties van twee stayer- 
gangmakers, die zich tot een Nederlandse 
rechter wendden. De bewindsman zou de 
Europese commissie verzoeken te onder
zoeken in hoeverre de reglementen van de 
UCI, voor zover deze bepalen dat wiel
renner en gangmaker dezelfde nationaliteit 
dienen te hebben op wereldkampioenschap
pen strijdigheid betekenen met EEG-bepa- 
lingen over het vrije verkeer van werk
nemers binnen de Europese gemeenschap
pen.

AANTASTING

Het Tweede Kamerlid T. Tolman (CHU)

heeft de afgelopen tijd zowel schriftelijk 
als mondeling van gedachten gewisseld 
met staatssecretaris Van Hulten (PPR) 
van verkeer en waterstaat. De bewinds
man had in een in Engeland gehouden rede 
onder meer gezegd, dat tenminste het 
stedelijk gebied en zijn naaste omgeving 
in het bezit dienen te zijn van de gemeen
schap (staat, regio of stad). Het kamerlid 
wilde niet alleen van staatssecretaris 
Van Hulten, maar ook van de ministers 
■Westerterp van verkeer en waterstaat, 
Gruijters van volkshuisvesting en Brou
wer van landbouw horen of zij van oordeel 
zijn dat hetgeen de staatssecretaris in 
zijn rede stelde een rigoreuze aantasting 
zal gaan betekenen van het eigendoms
recht van al degenen met eigendommen in 
bebouwde kommen en de omgeving daarvan. 
In zijn aanvankelijke schriftelijke ant-
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woord deelde dr. Van Hullen mee, dat hij 
de rede niet als staatssecretaris hield. 
Hij was gevraagd te komen praten in zijn 
vorige functie bij de Fondation Euro- 
pienne de la Culture. Hij gaf toe, dat het
geen hij stelde een rigoreuze aantasting 
zal zijn van het eigendom. ,,Het betreft 
hier echter een toekomstvisie op lange 
termijn” .

Het kamerlid kwam tijdens het mondeling 
vragenuurtje op de zaak terug. Daarbij 
deelde de staatssecretaris mee, dat hij een 
persoonlijke mening gaf en dat zich het 
recht voorbehoudt om steeds, als hij meent 
dat dit nodig is, zijn persoonlijke visie 
op gebeurtenissen zal geven, ook al werkt 
hij in een team. ,,Met mijn visie signa
leer ik gebeurtenissen in de wereld” . 
Minister Westerterp deelde tijdens het 
vragenuurtje mee, dat het uitgangspunt 
van de grondpolitiek van het kabinet in de 
regeringsverklaring is vastgelegd.

GEEN UITSPRAAK

Minister Pronk van ontwikkelingssamen
werking heeft CHU-fractievoorzitter dr. 
R. J. H. Kruisinga meegedeeld, dat opeen 
onlangs te Genève gehouden vergadering 
van ECOSOC geen beleidsuitspraak over 
het aanpassen van Nederlandse industrieën 
aan de eisen van een nieuwe internationale 
arbeidsverdeling in het belang van de 
derde wereld. ,,Ik heb niet gesproken in 
de zin, die in de eerste vraag van dr. 
Kruisinga bedoeld werd” , aldus de be
windsman. De vraag luidde: Heeft de mi
nister verklaard, dat industrietakken in 
Nederland als de scheepsbouw hun acti
viteiten in verband met de ontwikkelings
strategie van de minister zullen moeten 
beëindigen en dat daartoe door de Neder
landse regering aanvullende werkgelegen
heid voor deze sectoren zal worden ge- 
creeerd?

H. L.

IN DE E.E.G.:

Nog onbevredigende toestand 

wat betreft gelijke beloning

van mannen en vrouwen

Werk aan de winkel
Met de 23e juni achter ons en nadat nu de 
zomervakanties grotendeels voorbij zijn, 
ligt er voor de kiesverenigingen en sta
tenkringen nogal wat werk te wachten. Wil 
men tenminste volgend jaar de verkie
zingen voor gemeenteraden enprovinciaie 
staten voorbereiden, dan is het nü de tijd 
voor intensief overleg met de kiesver
enigingen van ARP en KVP.

Laten we hopen dat de gesprekken tussen 
de organen en afdelingen van de drie par
tijen niet te lang nodeloos worden opge
houden door fictieve overwegingen of het 
gesprek aan de basis of aan de top moet 
beginnen. Niet de toppen, maar een repre
sentatieve dwarsdoorsnede van ARP,CHU 
en KVP heeft zich op 23 juni voor een ian- 
delijke CDA uitgesproken. Het gesprek 
tussen de gemeentelijke kiesverenigingen 
van de drie zal dan niet meer moeten 
gaan over het ,,of” , maar over het ,,hoe”  
van de CDA, welke ook daar tot stand 
zal komen, of in het andere geval de CDA 
voor de provinciale staten.

TAAK BESTUREN

De taak van de besturen is de beslissing 
van de 23e juni verder te brengen dan 
het prachtige vergadercentrum Orpheus in 
Apeldoorn. Het bestuur van een kiesver
eniging - immers gekozen om het po
litieke inzicht van de bestuursleden - 
heeft de taak om op democratische wijze 
de besluitvorming in de kiesvereniging te 
leiden door een juiste voorlichting over 
de CDA. De meeste kiesverenigingen heb
ben hoegenaamd geen moeite met deze 
gedachte; op gemeentelijk niveau waren 
er toch al veel gemeenschappelijke poli
tieke programma’s met de drie, al had men 
nog 2 of 3 lijsten. In vele gevallen kwam

Wij ontvingen.

,,Juliana ' fotoalbum” , met tekst van 
Alfred A. Rau. Uitgave: N.V. Gebr. 
Zomer en Keunings uitgeversmaat
schappij, Wageningen. Prijs f9,90.

Ter gelegenheid van het zilveren rege
ringsjubileum verscheen dit fotoalbum. 
Vele foto’ s, waarvan sommigen nóóit eer
der gepubliceerd zijn, geven een indruk
wekkend beeld van de hoogtepunten, niet 
alleen uit het persoonlijke leven van de 
koningin, maar ook van de contacten tus
sen haar en het Nederlandse volk. Alfred
A. Rau, die op Soestdijk geen onbekende 
is, stelde in zijn tekst de menselijke be
nadering van de koningin voorop.
Het boekje is een goede herinnering aan 
de feestelijkheden van de afgelopen week.

Jubileumuitgave van ,,Ons Konings
huis” , tijdschrift van Benelux Press, 
Voorburg. Prijs f2,25.

De uitgeverij Benelux Press, die het tijd
schrift ,,Ons Koningshuis”  verzorgt heeft 
in haar twintigste uitgave, die gewijd is 
aan het regeringsjubileum, een aantal 
exclusieve foto’s en artikelen opgenomen. 
Zij betreffen: bejaarden op bezoek bij de 
koningin, buitenlandse staatshoofden feli
citeren de koningin, minister Schmelzer 
over de monarchie, verre rijksdelen en de 
monarchie en het nieuwste schilderij van 
hofschilder Karei van Veen.

H. L.

er het gemeenschappelijk fractieberaad, 
in sommige gevallen kwam dit er even
wel niet toe, tot grote spijt van de be
sturen en degenen die zich voor de pro
paganda hadden ingezet.
Nu moet er verder gewerkt worden aan 
datgene wat tot heden werd bereikt. Daar
b ij' moet niet geaarzeld worden bij het 
doorhakken van knopen. CDA-raadsle- 
den en CDA-leden van Provinciale Sta
ten moeten bezield zijn van de samen- 
werkingsgedachte en er moeten zodanige 
garanties bestaan, dat een CDA-afvaar- 
diging in de gemeenteraden e.d. zich niet 
weer opsplitst in twee of drie ,,oude”  
fracties. Laat er overigens gerust behoor
lijk wat nieuw bloed komen in de afvaar
digingen: het handhaven van oude raadsle
den alleen om der wille van de continuï
teit is natuurlijk onzin. Er is voldoende 
continuïteit vooral als men die verdeeld 
weet over ARP, CHU en KVP-fracties 
samen. Bij gesprekken in de kiesvereni
gingen over de kandidaten moet de dis
cussie overigens wel op niveau blijven.

GOED BESPREKEN
VAN KANDIDATEN

Een bespreking van kandidaten is helaas 
altijd wat oppervlakkig en daarom zo on
volledig. Vooral de ingebrachte punten 
van negatieve aard, dus tégen een kan
didatuur munten vaak uit door onge
nuanceerdheid: die-en-die kandidaat zou 
de gemeente (stad of dorp) niet goed 
kennen, woont er nog niet zo lang, heeft 
weinig bekendheid (kan toch nog komen?), 
zal wel geen tijd hebben, past niet in het 
team, etc. Allemaal oppervlakkige op
merkingen, die er overigens bij een ar
geloze zwijgende meerderheid goed in 
gaan.
De positieve opmerkingen over kandidaten 
zijn misschien nog schilderachtiger, men 
leze de groslijsten voor de Tweede Ka
mer kandidaten van de CHU uit 1967 en 
1971 er maar eens op na. Het wemelt er 
van vage termen als: karaktervast, vast
houdend, heeft een positieve instelling, is 
intelligent, is een goed spreker, heeft 
veel ervaring, heeft veel functies (er 
komt er dan nog eentje bij!), stond vo
rige keer ook al nummer zoveel, is een 
goede vertegenwoordiger van vul maar 
in: vrouwen/jongeren/boeren/’t zuiden/ 
’t noorden, enzovoorts.
Hoe moet het dan met die besprekingen? 
Wel, er zou eens moeten worden bezien, 
wat voor soort gemeenteraad er nodig 
is, in totaal. Wat voor deskundigheid is 
er nodig, welke raadscommissies bestaan 
er, hoe zijn de wethoudersposten ver
deeld, wat voor problemen heeft de ge
meente vooral. Wie zou dat aankunnen? 
Het advies van oud-raadsleden is nuttig 
hierbij. Oud-raadsleden hebben een zeke
re afstand kunnen nemen van het werk en 
daardoor is hun oordeel objectiever. 
Overschatten wij soms niet vaak de fac
tor van de plaatselijke bekendheid van 
bepaalde personen? Voor een klein dorp 
gaat die bekendheid wel spelen, maar wie 
is nog plaatselijk bekend in gemeenten 
boven de 40.000 inwoners met een grote 
aanwas van buiten? Plaatselijk bekend 
moet natuurlijk wel betekenen: plaatse
lijk gunstig bekend, maar meestal is die 
bekendheid slechts in eigen kring: de 
kerkgemeenschap, de bekendheid als on
derwijzer, arts of door het werk in een 
agrarische of andere organisatie. Nogal 
beperkt als men denkt aan het electo
raal effect ervan. Bovendien wordt de po
pulariteit van de CHU ter plaatse voor
namelijk afgemeten aan het optreden van 
de CHU en straks de CDA in de Tweede 
Kamer. Tot zover deze ontboezeming. 
Er moet nu weer gewerkt worden.

V . D.

Hoewel in de Europese gemeenschap wat 
betreft de gelijke beloning van mannen 
en vrouwen ontegenzeggelijk vooruitgang 
is geboekt is de toestand nog verre van 
bevredigend. Dit heeft de Europese com
missie verklaard in haar jongste rapport 
over het beginsel van gelijke beloning 
voor mannen en vrouwen voor gelijke 
arbeid. Dit beginsel is neergelegd in 
artikel 119 van het EEG-verdrag.

De Commissie is voornemens doeltref
fender en op ruimer schaal maatregelen 
te nemen om deze gelijkheid van beloning 
te verwezenlijken. In de beleidslijnen 
voor een actieprogramma op sociaal 
gebied werd onlangs eveneëns verklaard 
dat de Commissie de nodige initiatieven in 
het kader van de verdragsbepalingen zou 
nemen. Daarom zal zij krachtens artikel 
169 van het Verdrag stappen ondernemen 
tegen bepaalde lidstaten die nog niet 
voldaan hebben aan de door artikel 119 
opgelegde verplichtingen.

Artikel 169 luidt: ,,Indien de Commissie 
van oordeel is dat een lidstaat één van de 
krachtens dit Verdrag op hem rustende 
verplichtingen niet is nagekomen brengt 
zij dienaangaande een met redenen 
omkleed advies uit na deze staat in de 
gelegenheid te hebben gesteld zijn opmer
kingen te maken. Indien de betrokken 
staat dit advies niet binnen de door de 
Commissie vastgestelde termijn opvolgt 
kan de Commissie de zaak aanhangig 
maken bij het Hof van Justitie” .

De Commissie zal voorts een ontwerp 
voorbereiden voor een nieuwe commun
autaire bepaling waarin een aantal details 
zullen worden aangegeven ten einde het 
tot stand brengen van de gelijkheid van 
beloning te vergemakkelijken. Dit zou 
de lidstaten kunnen helpen nationale 
initiatieven op dit gebied nieuw leven in 
te blazen.

De Commissie heeft eveneens het voor
nemen de werkgevers en de vakbonden 
overeenkomstig de wensen van het Euro
pese Parlement uit te nodigen voor een 
ontmoeting op Europees niveau om te 
onderhandelen over een kaderovereen
komst waarin de in het rapport over de 
collectieve arbeidsovereenkoinsten en de 
gelijke beloning genoemde punten zouden 
kunnen worden behandeld.

OVERHEID

In de conclusies van het rapport van de 
Europese Commissie wordt erop gewezen 
dat de overheid in de diverse lidstaten 
een beslissende rol speelt bij het tot 
stand brengen van de gelijke beloning, 
voor mannen en vrouwen. Het is daarom 
van het grootste belang dat de overheid 
maatregelen neemt waar zij dit niet reeds 
gedaan heeft, met name door middel van 
de wetgeving, ten einde:

a) het recht o p ,,gelijke beloning”  zodanig 
te funderen en concretiseren dat een 
vrouwelijke werknemer die meent on
rechtvaardig te zijn behandeld haar 
recht langs wettelijke weg kan zoeken. 
Er wordt op gewezen dat voorzie
ningen van deze aard in Nederland 
nog niet bestaan en dat de situatie in 
Luxemburg onduidelijk is;

b) welke bepaling dan ook die in een 
akkoord of overeenkomst is opge
nomen en strijdig is met artikel 119 
volledig nietig te verklaren;

c) doeltreffende straffen te bepalen voor 
het niet in acht nemen van hetbeginsel 
van gelijke beloning.

WERKGEVERS EN 
VAKBONDEN

De Commissie beveelt de werkgevers en 
vakbonden onder andere aan:

- geen collectieve arbeidsovereenkom
sten meer af te sluiten welke recht
streekse discriminatie bevatten, en 
uiteraard bestaande gevallen van dis
criminatie op te heffen;

- in alle collectieve arbeidsovereenkom
sten een bepaling op te nemen betref
fende de wijze waarop de gelijkheid 
van beloning dient te worden toegepast;

- een optimaal gebruik te maken van 
classificatiesystemen door bepaalde be
kwaamheden van vrouwelijke werk
nemers zoals nauwkeurigheid, snelheid 
en handigheid te herwaarderen.

De werkgeversorganisaties worden in het 
rapport aangespoord hun leden te ver
zoeken de gelijkheid niet te beperken tot 
de in de CAO’s vastgestelde minimum
lonen maar deze ook toe te passen op de 
werkelijk uitbetaalde lonen, met inbegrip 
van de premies. Tevens zouden de werk
gevers ervoor moeten zorgen dat vrouwen 
werkelijk gelijke kansen hebben ten aan
zien van de toegang tot geschoolde functies 
zodat zij dezelfde mogelijkheden hebben 
als de mannen om hun inkomen te ver
groten.

De vakbonden worden door de Commissie 
aangespoord gerechtelijke stappen voor 
het opheffen van discriminatie te stimu
leren en er'in het kader van de bedrijven 
in het bijzonder op toe te zien dat het 

.beginsel van de gelijkheid van beloning 
op de juiste wijze wordt toegepast zowel 
in verband met de werkclassificatie als 
de werkelijke lonen.

Leeuwarder Courant 
over

„een brugfunctie”
De Leeuwarder Courant plaatste vorige 
week (op dinsdag 28 augustus) onder de 
kop ,,Een brugfunctie”  het volgende hoofd
redactionele commentaar:

,,KVP-voorzitter De Zeeuw moet namens 
zijn partijbestuur een waarschuwing aan 
CHU - voorzitter baron Van Verschuer 
overbrengen: de CHU dient bij de begro
tingsbehandeling eenzelfde gedragslijn te 
volgen als KVP en ARP, anders komt de 
christen-democratische samenwerking 
in gevaar. Dit is merkwaardig. De CHU 
heeft op respectabele gronden besloten 
buiten het kabinet te blijven en diezelfde 
gronden zullen zonder twijfel de basis 
vormen voor haar oppositionele beleid. 
Het is voor het land belangrijk, dat de 
CflU doet wat zij meent te moeten doen 
en dat zij niet aan de leiband van KVP 
en ARP gaat lopen. Er zal, zo te zien, 
aUe reden voor oppositie tegen het ka- 
binet-Den Uyl bestaan en dan kan het 
goed zijn, dat de nogal verbeten VVD 
en DS’70 daar niet het monopolie van 
krijgen. De CHU zou wel eens een goede 
brugfunctie kunnen vervullen.
In wezen gaat het ARP en KVP natuurlijk 
niet om de christen-democratische 
samenwerking. Beide partijen maken daar 
alleen gebruik van, omdat zij weten dat 
dit onderwerp de ware CHU-ers aan het 
hart is gebakken. Zij zijn bang vopr de 
redelijkheid, waarvan de CHU in som
mige controversiële zaken wel eenS de 
draagster zou kunnen zijn. Dat de CHU 
onder dr. Kruisinga naar rechts zal ruJc- 
ken, zoals men bij ARP en KVP vreest, 
is een voorbarige verwachting. Dr. Krui
singa is geen typisch rechtse figuur, al 
heeft hij op een enkel onderdeel van zijn 
beleid die indruk gewekt. Maar hij weet 
wèl wat hij wil en dat zal ARP en KVP 
nog veel onwelgevalliger zijn.”  E.
Aldus de Leeuwarder Courant.
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Wat is hier 
aan de hand?

Helemaal niets!
Deze adverteerder plaatste 
alleen een advertentie 
in „de nederlander”

BUDDINGH NATUURSTEEN B.V.
Kanaalweg 10-M — Telefoon 08385-19119

VEENENDAAL

N.V. AANNEMERSBEDRIJF

Ph. d e  Koning Jr.
VOOR ALLE BETONWERKEN

Vissersbuurt 110
Telefoon 01850-39543-51543 - Papendrecht

MAKELAARSKANTOOR
HOOGENRAAD

HAAGWEG 171 - TELEFOON 070 - 996560 
RIJSWIJK (Z.-H.)

Onroerende goederen - Hypotheken - Taxatiën

Dames grijpt de winst!!
De grootste en goedkoop
ste bontzaak v. Nederland 
geeft alléén de maand au
gustus 20% zomerprijzen- 
korting! Duizenden korte 
en lange

BONTMANTELS
bonthoeden en -colliers, 
met 3 jaar waarborggaran- 
tie. Nu kopen en in de 
winter betalen. Gratis be
waren. Desgew. zeer soe
pele kredietservice.

De
Bontkoning
Hoogstraat 97, Rotterdam- 
C., tel. 010-117.117.
Groot parkeerterrein voor 
de zaak. Vrijdagavond tot 9 
uur geopend.
Hooghuisstraat 3 (straat 
schuin t.o. Hema), Eindho
ven, tel. 040-61100. 
Vrijdagavond tot 9 uur 
geopend.
Voorstreek 71, Leeuwar
den, tel. 05100-20713. (In 
Leeuwarden is géén koop
avond).
Bij koop algehele reiskos- 
ten-vergoeding (ook benzi
ne auto).

B n m a
Voor n ieuw  of 

occasion

AUTOMOBIELBEDRIJF
SUCCES

Callenbachstraat 1 
NIJKERK 

Tel. 03494-1661

BOUWBEDRIJF

Fa. C Spijker 
&Zn.
Van O stadelaan 61 
Telefoon:
■02150-11189-16777
HILVERSUM
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KOOP
BIJ
ONZE

O

Z30
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m
UDco

B.V. D. BROERSMA &  ZO NEN
INTERNATIONALE TRANSPORTONDERNEMING

STROOBOS 
TEL. 05123-441 
TELEX 46018 
BODEGRAVEN 
TEL. 01726-2643

Vraagt eens vrijblijvend inlichtingen omtrent de 
vele mogelijkheden tot snel en rechtstreeks 
vervoer.

' Regelmatigepagediensten naar en van geheel West-Duitsland, o.a. ook Bodensee, 
Allgau, Müncher

' Gelegenheid voor opslag in douaneloods aan de grens.
■ Behandeling douane-tormaliteiten.
Verdelingen doorzending goederen door geheel Nederland.

STIJGENDE OMZET |
Dan kw a lite itsv leesw aren  en 'e e rs te  klas 
varkens- en rundvlees in uw toonbank van;

Stroomberg's
Exportslachterijen en 
V leesw aren fabriek 'N .V . - Ede

Belt U eens voor offerte of proefbestelling 
Telefoon 08380/19004 (7 lijnen)

' I

Kistenfabriek
Nijkerk

N . D E B O ER

? W V W V W W ^

stelt u prijs op
VAKWERK

KWALITEITS- 
ARTIKELEN

dan

VAN
ZEBEN’S

.Woninginrichting N.V.

Laarstraat 12-20 
Zutphen

Voor uw
★  D iese lo lie , Benzine, Petroleum ,
★  Kolen, H uisbrandolie,
★  Tank-transporten
★  Butaan en Propaangas
★  C am pingflessen vullen
★  C ontam er-vu ila fvoer

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
WEST-VARKENOORDSEWEG 470 
ROTTERDAM-24 - Telefoon 190200 
Telefoon 325011 afdeling containers

KAMERBREED ' 
TAPIJT ; 
4000 m3 in voorraad i
KARPETTEN '

1 INTERIEURVERZORGING B.V. BEDDEN ' 
GORDIJNSTOFFEN |

1 Asselsestraat 21-23 BANKSTELLEN ,
1 Apeldoorn, tel. 12908 SLAAPKAMER- '
• Th. a Kempis- AMEUBLEMENTEN '
• straat 59-61 enz.
1 Zwolle, tel. 16157 800 m2 toonruimte ,

HANAB B.V
VALKENBURG - Z.H. Telefoon 01718-16741- 
VEENDAM - Telefoon 05789-3800

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS
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Bestuursorgaan CDA geeft 
oordeel over collegevorming

Het bestuursorgaan van het Chris
ten Democratisch Appèl heeft op 
maandag 10 september j.1., samen 
met de dagelijksebesturen van ARP, 
CHU en KVP, gesproken over de ma
nier waarop de colleges van gedepu
teerde staten en van burgemeester 
en wethouders worden gevormd.
Het bestuursorgaan is van oordeel:
a. dat de colleges van gedeputeerde 

staten en van burgemeester en 
wethouders in de huidige tijd pri
mair dienen te worden gevormd 
op basis van programmatische 
overeenstemming;

b. dat er daarbij naar dient te wor
den gestreefd in dat program zo
veel mogelijk politieke groepe
ringen te verenigen.

Het bestuursorgaan kan daarom in 
grote lijnen instemmen met aanbe
velingen van de commissies.

AANBEVELINGEN

De aanbevelingen van de commissies uit 
KVP, ARP en CHU over de collegevor
ming zijn:
De drie partijen die samenwerken in het 
Christen-Deaiocratisch Appèl menen dat

in onze tijd de volgende wijze van colle
gevorming aanbeveling verdient.
1. Het is gewenst dat de politieke partijen 
de verkiezingen ingaan met duidelijke en 
concreet omschreven verkiezingspro- 
grams, met de daaruit voor haar voort
vloeiende beleidsprioriteiten. Vanwege de 
christen-democratische partijen worden 
daartoe, in het raam van de samenwer
kingsvormen ter plaatse, verkiezingspro- 
grams opgesteld, toegesneden op de pro
vinciale en gemeentelijke situaties, waar
in duidelijk prioriteiten worden gesteld.
2. Na de verkiezingen worden onderhan- 
delingen gevoerd met en door de onder
scheidene gekozen fracties over het vor
men van het college. Deze onderhandelin- 
gen hebben voor de gekozenen:
1. als uitgangspunt het verkiezingspro

gramma;
2. als doel het opstellen van een beleids

programma in hoofdzaken voor het ko
mend collegebeleid, tevens aangevende 
de prioriteiten.

In principe mag geen enkele groepering 
bij voorbaat van deze onderhandelingen 
worden uitgesloten.
3. Het te vormen college dient te wor
den samengesteld uit en door die partijen 
die, op basis vanhunverkiezingsprogram, 
overeenstemming hebben bereikt over het 
beleidsprogram in hoofdzaken van het co l
lege en wel in evenredigheid met het aan
tal bezette zetels in de nieuwgekozen sta-

Het CNV en de 
inflatiecorrectie

door mr. W. Scholten, lid van de 
Tweede K am er van de CHU

In ,,De Gids” , het 14-daags orgaan van 
het Christelijk Nationaal Vakverbond, is 
op 29 augustus j.1. een interessante be
schouwing verschenen over de problema
tiek van de prijscompensatie in de loon
politiek onder de kop ,,Prijscompensatie 
netto voor iedereen gelijk” . In deze be
schouwing komt ook de fiscale politiek 
om de hoek kijken. Geconstateerd wordt 
namelijk, dat één van de bezwaren tegen 
een algemene invoering van een verho
ging in centen - dus van een gelijk be
drag voor iedereen van hoog tot laag - 
in plaats van het tot nu toe gevolgde sys
teem van prijscompensatie in procenten, 
een zwaarwegend belastingtechnisch be
zwaar bestaat. Van zo’n gelijk bedrag 
voor iedereen moeten namelijk hoger be
taalden veel meer belasting betalen dan 
de lager betaalden. Zij zouden er der
halve dubbel op achteruitgaan en zodoende 
zou er meer genivelleerd worden dan 
eigenlijk de bedoeling was.

In het artikel wordt nu gesteld, dat dit 
bezwaar ongedaan zou kunnen worden ge
maakt door een bepaalde toepassing van 
het schijventarief van de loon- en inkom
stenbelasting, dat dit jaar is ingevoerd. 
Stel, zo zegt de schrijver van het artikel, 
dat men iedereen een verhoging zou wil
len geven van f500,- per jaar. Vergroot 
men op hetzelfde tijdstip de eerste schijf 
van het belastingtarief met hetzelfde be
drag, dan zou iedereen over die f500,- 
25 procent belasting moeten betalen. Dat 
is f l2 5 ,-. Iedereen houdt dus f375,-over. 
Het is dus technisch mogelijk om een 
brutobedrag vast te stellen, waarvan ieder
een netto hetzelfde overhoudt. Binnen het

CNV is nu^de vraag in studie of dit nu 
een goede oplossing voor het probleem van 
prijscompensatie en wellicht ook voor 
andere inkomensverhogingen mogelijk 
maakt.
.Uit het verdere deel van het artikel blijkt, 
dat bij het CNV de gedachte leeft de 
thans bestaande regeling van de inflatie
correctie in de loon- en inkomstenbelas
ting, waarbij zoals bekend ieder jaar de 
hele tarieflijn voor iedereen wordt aan
gepast aan de geldontwaarding, te ver
vangen door het hierboven omschreven 
systeem van enkelvergroting van de eer
ste schijf met het bedrag dat als prijs
compensatie is overeengekomen.

Het aantrekkelijke van een dergelijke 
regeling is volgens deze beschouwing 
in ,,De Gids” , dat twee grote problemen, 
waarover nu elk jaar weer hard wordt 
gevochten, in één keer en voorgoed zou
den kunnen worden opgelost. Natuurlijk, 
aldus de beschouwing, zitten er nog veel 
haken en ogen aan. Er kunnen allerlei 
bezwaren tegen worden aangevoerd en die 
zullen serieus moeten worden bestudeerd. 
Eén van de commissies is daar nog mee 
bezig. Maar de grondgedachte spreekt 
ons aan. Wij vinden het idee belangrijk 
genoeg om het, ook al is het nog lang 
niet uitgewerkt tot een concreet plan, 
nu reeds ook aan anderen ter overweging 
voor te leggen.

KANTTEKENING

Aan deze duidelijke uitnodiging van het 
CNV om mee te denken over deze inder
daad bijzonder belangrijke, maar ook

ten en/of raad en uiteraard rekening hou
dend met de bestuurlijke kwaliteiten van 
de kandidaten die door de betreffende 
fracties naar voren worden gebracht.
4. De colleges dienen het beleidsprogram 
waarover overeenstemming is bereikt, 
mede aan de hand van de daarin gestelde 
prioriteiten, te concretiseren in beleids
nota’s en/of gefaseerde plannen.
5. Er dient een geregelde consultatie en 
confrontatie plaats te vinden van de leden 
van de provinciale staten (inclusief de ge
deputeerden) en van de leden van de 
raad (inclusief de wethouders) met hun 
eigen kiezers, alsmede met de kiezers 
in het algemeen (waaronder actiegroe

pen), over het gevoerde en te voeren be
leid.
6. De nadelen verbonden aan het maken 
van afspraken tussen de partijen vóór 
de verkiezingen over het te vormen co l
lege achten wij groter dan de voordelen. 
Deze afspraken moeten dan immers wor
den gemaakt door politieke partijen die 
zich in een verkiezingsstrijd bevinden. 
De kans dat op puur electorale motieven 
kunstmatig tegenstellingen worden ver
scherpt of verdoezeld is groter, dan 
wanneer de onderhandelingen na de ver
kiezingen door fracties worden gevoerd. 
Ook zijn de krachtsverhoudingen na de ver
kiezingen dan nog niet bekend. Boven
al echter vragen wij aandacht voor het feit, 
dat door zo’n afspraak in het algemeen 
'de invloed van de kiezer op de beleids
vorming niet zal toenemen, maar juist af
nemen, en dat hij, als grote coalities 
worden gevormd, zelfs de kans loopt 
geheel uitgeschakeld te worden.
7. Niettemin laten zich plaatselijke om
standigheden denken waarbij de voorde
len van afspraken vóór de verkiezingen
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moeilijke, problematiek, wil ik graag voor 
wat de fiscale aspecten betreft, gevolg 
geven. Ik zou bij de suggestie de thans 
bestaande inflatiecorrectie te vervangen 
door het systeem van enkel verhogen 
van de eerste schijf, de volgende kant
tekeningen willen maken.

- 1-

De gedachte, die ten grondslag ligt aan 
het thans bestaande systeem van in
flatiecorrectie in de loon- en inkomsten
belasting is een zuiver fiscale gedachte. 
Met deze regeling wordt namelijk beoogd 
een stilzwijgende verzwaring van de reele 
belastingdruk door het enkele feit van 
geldontwaarding te voorkomen. Zouden 
namelijk niet van jaar tot jaar de tarie
ven van de loon- en de inkomstenbelas
ting worden bijgèsteld in verband met 
geldontwaarding dan zou de overheid auto
matisch ieder jaar, door de progressie- 
werking in het tarief, een groter beslag 
op ons aller loon en inkomen leggen. 
Deze overwegingen gelden voor alle be-

mr. W. Scholten

lastingplichtigen, ongeacht de grootte van 
hun loon of inkomen. Uit een oogpunt 
van inkomenspolitiek is het een neutraal 
systeem.
Het plan van het CNV is echter geheel 
geent op de inkomenspolitiek. Andere 
overwegingen spelen bij de gelanceerde 
gedachte kennelijk geen rol; in het b ij
zonder aan de fiscale overwegingen, die 
aan de inflatiecorrectie ten grondslag 
liggen, wordt geen aandacht besteed. Van 
mijn kant zou ik er voor willen waar
schuwen de kwestie van de tariefstelling 
in de loon- en inkomstenbelasting enkel 
vanuit één oogpunt van niet-fiscale aard, 
t.w. de inkomenspolitiek, te gaan bezien. 
Wie de fiscale politiek volledig onder het 
beslag van de inkomenspolitiek gaatbren- 
een loopt het grote risico, dat de pri

maire 'doelstelling van de belastinghef
fing, t.w. de financiering van de over
heidsuitgaven, in het gedrang gaat komen.

- 2 -

De door het CNV gelanceerde gedachte is 
niet bedoeld als een eenmalige operatie, 
maar als een structurele maatregel voor 
een langere periode. Uitgaande van een 
ook in de komende jaren voortgaande 
geldontwaarding zou dit betekenen, dat 
naar het oordeel van het CNV de druk van 
de loon- en inkomstenbelasting in ons 
land steeds verder moet stijgen. Ik moet 
voor deze gedachtengang ernstig waar
schuwen. De druk van de loon- en inkom
stenbelasting is in ons land, vergeleken 
met de ons omringende landen en zelfs in 
het totale wereldpatroon, uitzonderlijk 
hoog. De gevolgen daarvan zijn ook heel 
duidelijk zichtbaar:
In een steeds bredere kring tracht mende 
druk van de loon- en inkomstenbelasting 
hetzij af te wentelen op anderen, hetzij 
door juridische of andere constructies 
te ontgaan, hetzij heel platvloers te ont
duiken. Iedereen die zich met fiscale 
politiek bezighoudt kan aan deze maat
schappelijke nevenverschijnselen niet 
voorbijgaan.

-3-
Een permanente vergroting van de eerste 
schijf van het schijventarief, zonder dat de 
andere schijven naar evenredigheid worden 
verhoogd, betekent op den duur een vol
ledige ondergraving van de thans bestaan
de tariefsopbouw. Er komt een van jaar tot 
jaar toenemende verscherping van de pro
gressie in het tarief, bij de inkomens aan 
het einde van de eerste schijf. Want in het 
systeem van het CNV zal na een aantal 
jaren de tweede schijf van 32 procent 
geheel in de eerste schijf zijn opgegaan en 
vervolgens zal met de volgende schijven 
over een aantal jaren hetzelfde gebeuren. 
Het is duidelijk, dat hiermede de gekozen 
tariefsopbouw volledig wordt doorbroken. 
Uit structureel oogpunt bezien lijkt mij dit 
een onoverkomelijk bezwaar tegen de door 
het CNV ontvouwde gedachte.

-4-
Als een meer practisch bezwaar kan ten
slotte worden genoemd, dat het moeilijk 
zal zijn de beslissingen t.a.v. de inko
menscompensatie synchroon te laten ver
lopen met de procedure, die de fiscus 
moet volgen om tijdig nieuwe belasting
tabellen ter beschikking te hebben. Maar 
.dit laatste is ongetwijfeld het minste be
zwaar; technische bezwaren zijn er om 
overwonnen te worden, wanneer de mate
riele doelstelling als juist wordt aan
vaard. Maar ook over dat laatste heb ik, 
zoals uit het vorenstaande blijkt m ijn , 
zeer grote twijfels.

Al is mijn conclusie dan niet positief, 
toch ben ik verheugd, dat het CNV ge
dachten als deze, alvorens tot een defini
tieve standpuntbepaling te komen, in de 
openbaarheid brengt. Dat maakt het name
lijk mogelijk in alle openheid met elkaar 
te discussiëren.

Mr. W. Scholten
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Het vriest, dat het kraakt in Rusland
Breznjew mag dan de Verenigde Staten 
bezoeken met een glimlach en een bon- 
hommie die vele Amerikaanse politieke 
sales-managers niet zou misstaan, het 
neemt niet weg  ̂dat op het thuisfront van 
de Sowjet-Baas de situatie steeds benau
wender wordt. Wanneer in communisti
sche landen de teugels van de geestelijke 
dictatuur enkele milimeters worden ge
vierd, spreekt men doorgaans van een 
dooi. Om in deze beeldspraak te blijven 
kan men veilig aannemen dat Rusland 
inmiddels een aardig voorschot op een 
harde winter heeft genomen. Het vriest 
er dat het kraakt.
Een terugkeer naar stalinistische praktij
ken lijkt waarschijnlijk. Dat is buitenge
woon ernstig. Niet alleen voor de betref
fende wetenschapsmensen en kunstenaars, 
die op een voor deze tijd bijna ongeloof
lijke manier nog zó de dupe van kunnen 
worden, maar evenzeer voor de relaties 
tussen het westen en de communistische 
wereld. Beide blokken immers staan op 
verschillende manieren met elkaar in 
contact om ontspanning tot stanu te bren
gen. Een van de voorwaarden voor die 
ontspanning is een liberalisering tussen 
Oost en West van de contacten tussen 
wetenschapsmensen en kunstenaars, die 
hun mening zonder gevaar voor aantas
ting van hun persoonlijke vrijheid kunnen 
uitdragen. Het Westen heeft tot nu toe op 
goede gronden geeist dat juist de moge
lijkheid van dit vrije intellecturete verkeer 
een basis zou moeten vormen voor een 
verbreding van het vertrouwen tussen de

blokken ter weerszijde van het Ijzeren 
Gordijn.

TEGENOVERGESTELDE

In de praktijk doet zich helaas het te
genovergestelde voor.
Het Franse weekblad ,,L ’ Express”  heeft 
nog eens op de hachelijkheid van de 
westers-communistische betrekkingen ge
wezen door eerst een intervieuw. te pu
bliceren met de naar Frankrijk uitgewe
ken Sinjawski en vervolgens het woord te 
laten aan Sacharow en Solsjenetsjin.
Uit hun relaas komt het beeld naar voren 
van een communistische samenleving, 
waarin onafhankelijk denken gestraft wordt 
met een psychiatrische inrichting of zóveel 
jaren strafkamp.
Het is werkelijk verbijsterend te moeten 
vernemen dat zelfs patriotistische Russen 
vraagtekens zetten bij de te sluiten ak
koorden tussen de Sowjet-Unie en de 
Westerse wereid. Zij formuleren het 
ongeveer als volgt: ,,U (het westen) in
teresseert U slechts voor olie en gas 
(,,dat het westen van de S.U. wil im
porteren” ), maar U kent niet alle ande
re aspecten van het probleem. Toege
nomen handelsbetrekkingen zullen er niet 
toe leiden dat in de Sowjet-Unie een be
tere behuizing tot stand zal worden ge
bracht, evenmin dat er betere ziekenhui
zen zullen worden gebouwd, of dat er 
betere wegen op de steppen zullen wor
den aangelegd. Integendeel, de ruiltrans- 
actie vap Russische olie en gas tegen Wes-

' terse technologie zal er slechts toe le i
den dat de Sowjet-Unie zijn militaire 
produktie verder zal doen opvoeren ten 
nadele van een mogelijke verbetering van 
.het dagelijkse leven van de Sowjet-bur- 
ger.
Het is ’wel bijzonder- veelzeggend dat de 
eminente wiskundige Sacharow tot de uit
spraak komt dat de toenadering tussen 
Oost en West niet ten koste mag gaan 
van het Sowjet-Volk.
En daarmee zitten we dan weer in het 
hart van het probleem. Iedereen, die vre
de wil streeft naar ontspanning in de in- 
ter-Europese verhoudingen. Maar die ont
spanning moet en mag niet ten koste gaan 
van elementaire menselijke waarden. Een 
Europese concordantie die slechts in stand 
gehouden kan worden omdat het ene re 
gime alle onafhankelijke geesten ofwel 
verbant, of geestelijk onvolwaardig ver
klaart, kan op de lange duur nooit staande 
blijven.
In onze onderhandelingen met de Sowjet- 
Unie en haar partners heeft het westen 
de politieke zowel als de morele plicht 
erop te wijzen dat een vrije uitwisseling 
van mensen, geschriften en gedachten een 
levensvoorwaarde is voor het bereiken van 
duurzame vreedzame verhoudingen.

VOORLOPIG

Sacharow en Solsjenetsjin worden voor- 
lopi g nog ontzien. Zij worden nauwgezet 
in de gaten gehouden door een wereld
opinie die hen als martelaren ziet voorde

vrijheid van meningsuiting. Zij zijn be
schermd door de voorspelbare interna
tionale afkeer, die zich tegen het Rus
sische regime zal richten wanneer ook 
zij op een of andere manier zullen wor
den weggewerkt. Maar laten we intus
sen wel bedenken dat er reeds velen in 
de Sowjet-Unie zijn, die - met mindere 
internationale bekendheid gezegend, maar 
niettemin even overtuigend onafhanke
lijk denkend - reeds lang hun weg naar 
een speciale psychiatrische inrichting heb
ben moeten gaan.
We kunnen vanuit ons vrijheidsparadijs 
oprecht medelijden met deze verworpe
nen hebben. Dat is belangrijk, maar wel 
volstrekt onvoldoende. Als het de Sowjet- 
Unie iets waard is op redelijker ver
houdingen te komen met het Westen, dan 
hebben wij de plicht te zeggen dat er 
voor ons nog iets anders geldt dan bar
rels olie en kubieke meters gas.
Sacharow gaat intussen door met het geven 
van persconferenties. Wij bewonderen zijn 
moed. Wilbur Mills, een centen-baas in 
het Amerikaanse Huis van Afgevaardig
den heeft zich al verklaard tegen de li
beralisatie van de Sowjet-Amerikaanse 
handel, wanneer zich geen keer ten goede 
neemt t.g.v. de Russische intellectuelen. 
Hij heeft gelijk. Het Westen heeft ook nog 
een ander waardevol export-artikel, 
t.w. de rechtsstaat. Ook dat is zijn prijs 
ten volle waard. Wij blijven wachten op 
een duidelijk protest van onze regering 
tegen deze verderfelijke ontwikkelingen.

dB.

PARLEMENTARIA

Pleidooi van
drs. A. D. W. Tilanus voor 
vorm van overleg in Suriname
Het christelijk-historische Tweede Ka
merlid, drs. A. D. W. Tilanus, tot voor 
kort fractievoorzitter, heeft onlangs in 
Suriname gepleit voor een vorm van over
leg, eventueel geïnstitutionaliseerd, van 
werknemers, werkgevers en regering in 
dat land. Hij deed dit tijdens het bezoek 
van een parlementaire delegatie aan Suri
name.
De vaste commissie voor Suriname en de 
Nederlandse Antillen uit de Eerste Kamer 
en uit de Tweede Kamer reisden enkele 
weken geleden naar het rijksdeel overzee 
om besprekingen te voeren met een dele
gatie uit de Staten van Suriname in het ka
der van het bestaande contactplan. Dit plan 
was bedoeld voor oriëntatie en informatie 
van de volksvertegenwoordigingen van 
Nederland, Suriname en de Nederlandse 
Antillen.

De voorzitter van de Nederlandse delega
tie, de anti-revolutionaire senator P. C. 
Elfferich zei in de slotbijeenkomst: ,,Wij 
hebben ervaren de schok van de ontmoe
ting met een ander cultuurpatroon en als 
men dat goed op zich laat inwerken, dan 
word je een bescheiden - als het goed is - 
ook een voorzichtig mens” .
De heer Elfferich bedoelde daar niet 
meer, maar ook niet minder mee te zeggen 
dat het fout, gewoon niet juist en misschien 
wel onbarmhartig is te denken dat men een 
ander cultuurpatroon zonder meer zou mo
gen verwachten te bereiken bij een ander 
die leeft in dat ander cultuurpatroon. Hij 
zei met opzet ,,zonder meer” , omdat er 
ook iets anders waarneembaar is, name
lijk dat het Surinaamse volk wordt gecon
fronteerd met de schok van de ontmoeting 
tussen een bestaand en een nieuw cultuur
patroon.

Het in de aanhef van dit artikel gesigna
leerde pleidooi van drs. Tilanus was geba
seerd op een mededeling, die van de zijde 
van één vakbeweging in een gesprek metde 
Nederlandse delegatie gedaan was. Men 
zou, aldus die mededeling, desnoods de 
gewenste verandering in de Surinaamse 
samenleving tot stand brengen door middel 
van een confrontatie met geweld. Drs. T i
lanus zei te vrezen, dat indien dit zou ge
beuren men ver weg zou zijn van een ge
zamenlijke ,nation-building” . Vandaar 
zijn suggestie voor een vorm van overleg. 
De heer J. Lachmon, voorzitter van de

Drs. A. D. W. Tilanus

staten van Suriname, zei ook verontrustte 
zijn over de uitlating inzake het gebruik 
van wapengeweld van de zijde van een vak
organisatie. ,,De Surinaamse regering” , 
zo zei hij, ,,zal niet haar toevlucht nemen 
tot dit middel maar zal hiervoor ook niet 
uit de weg gaan. Zij wil overleggen. De 
regering heeft evenwel ook jegens de Suri
naamse gemeenschap haar gezag te hand
haven” . De heer Lachmon deelde mee, dat 
hij met alle vakbonden, die het goed menen, 
wil overleggen en recht van inspraak wil 
geven. Hij zal er daarbij waken, dat daar
door het algemeen belang niet wordt ge
schaad.

ONDER DE INDRUK

Bij de bespreking van het onderwerp 
,,bevolkingsspreiding”  deelde drs. Tila
nus mee, dat hij onder de indruk was ge
komen van de plannen in West-Suriname. 
Dit zou betekenen, een vrij grote verhui
zing van de bevolking naar een gebied waar 
thans slechts een klein aantal mensen 
woont. Aan de andere kant was er, zo had

Drs. A. D. W. Tilanus, lid van de 
Tweede Kamer voor de CHU, is 
buitengewoon dankbaar dat hij on
langs de gelegenheid had kennis 
te maken met Suriname. ,,Het is 
een mooi land met veel mogelijk
heden, maar ook met veel proble
men” . zo zei hij aan het slot van 
het bezoek van een Nederlandse 
parlementaire delegatie aan Suri
name, en wel in een afsluitende 
bijeenkomst met een delegatie uit 
de Surinaamse staten. ,,Voor de 
vele problemen” , aldus drs. Tila
nus, ,,zullen niet wij oplossingen 
moeten aan dragen. U zult uw op
lossingen zelf moeten vinden” . In 
zijn slotbeschouwingen roerde het 
christelijkhistorische kamerlid met 
name de problematiek van de be
volkingspolitiek aan en daarbij ging 
hij nader in op vier facetten: de 
familieplanning en sexuele voor
lichting, de bevolkingsspreiding, de 
integratie en de emigratie.
Wat de familieplanning aan gaat 
wees drs. Tilanus er op, dat daar
bij de fundamentele vraag aller
eerst beantwoord moet worden: 
,,Moet Suriname de bevolkingsgroei 
beperken, gezien de beperkte werk
gelegenheid en de werkloosheid”  of 
,,Kan Suriname de bevolking onbe
perkt laten groeien, gezien de nog 
niet aangeboorde mogelijkheden on
der andere in de dun bevolkte ge
bieden” . De sexuele voorlichting 
is volgens drs. Tilanus zinvol om 
een grote hoeveelheid sociale nood 
en leed, die veroorzaakt kan wor
den door ongewenste zwangerschap 
onder andere bij jonge meisjes, te 
kunnen voorkomen.
Het christelijk-historische Tweede 
Kamerlid zei, dat hij een paar mo
gelijkheden zag een tegenwicht te 
geven aan de stroom van mensen 
die naar Paramaribo trekt, in wel
ke stad een bevolkingsconcentra
tie dreigt. ,,Er is een tekort aan 
sociale voorzieningen in de peri
ferie” , aldus drs. Tilanus.. Hij zei 
te denken aan oprichting vanattrac- 
tie-centra, waar de sociale aankle
ding van de bevolking wordt nage
streefd en aan bevordering van het 
gemeenschapsleven. ,,Men moet die 
gemeenschapsvorming bewust na
streven, ook door middel van de 
planning van dorpen in tegenstelling 
tot de uitgroeiden lintbebouwing 
waar door grote afstanden van el
kaar isolatie van gezinnen gaat 
plaatsvinden” .
Met betrekking tot de integratie

signaleerde drs. Tilanus dat in Suri
name duidelijk een aantal ethische 
en godsdienstige groepen naast 
elkaar leven. ,,Wil men samen één 
natie vormen, dan mag dat niet 
een geïsoleerd naast elkaar le
ven zijn, dan zal dat een geïntegreerd 
met elkaar samenleven moeten zijn. 
Dat kan betekenen het schuren van 
cultuurpatronen tegen elkaar, maar 
het kan ook betekenen de ontmoe
ting en de verrijking van elkaar” , 
aldus drs. Tilanus. Hij meende, 
dat wanneer gedacht wordt aan na- 
tion-building het moet komen van 
de ontmoeting en de verrijking.
,,Ik zie dat in de scholen, in de 
mogelijkheden van het verenigings
leven, in de mogelijkheden van de 
politieke organisatie, in de moge
lijkheden van het vormen van leef
gemeenschappen in de dorpen” , zei 
het Nederlandse kamerlid. Hij had 
met instemming gehoord, dat vele 
Surinaamse statenleden dit ook wil
len nastreven.
Drs. Tilanus zei onder de indruk 
gekomen te zijn van de geweldige 
ontwikkeling in Suriname. ,,Maar 
je merkt dat de menselijke factor 
de bottle-neck is. Daarvan zijn de 
concrete feiten: mensen die niet 
een bepaald werk vfillen doen en 
wat voor hen gecreëerd is, mensen 
die zich niet thuis voelen in een 
dorpsgemeenschap en dan daarvan 
wegtrekken” .
Twee zaken zullen moeten worden 
nagestreefd om daaraan iets te kun
nen doen. Nodig zijn, aldus drs. 
Tilanus, opbouwwerkers uit de ei
gen bevolking, niet geimporteerd 
uit Nederland of waar dan ook van
daan, die de problematiek zelf ken
nen en van binnen uit mensen kun
nen helpen in de richting waarin 
de ontwikkeling gewenst en mogelijk 
is. Daarvoor is noodzakelijk een 
Surinaamse sociale academie, aan
sluitend bij de Surinaamse universi- 
teit.
In de tweede plaats is nodig een 
meerjarig sociaal plan voor com- 
munity-development. Drs. Tilanus 
dacht dat hiervoor een mogelijk
heid zou zijn in de vorming van een 
opbouworgaan, waarin de bevolking 
participeert en waarbij het moge
lijk is om met de bevolking samen 
een sociaal plan voor bepaalde re 
gio’ s op te stellen en aan dat op
bouworgaan ook het dienstverband 
van de opbouwwerkers aan te haken.

H. L.

hij geconstateerd, een trek van de bevol
king van het binnenland uit de periferie 
naar Paramaribo. ,,Hoe denkt men dit 
te reguleren? Gaan de gedachten daarbij 
ook uit naar attractie-centra?” , zo vroeg 
drs. Tilanus.
Ten aanzien van de planmatige ontwikke
ling van de bebouwing, bepleitte dat deze

niet vrijgelaten moet worden. Hierdoor 
ontstaat immers een lange lintbebouwing.

Dit zou een isolatie betekenen van een 
aantal gezinnen. Beter ware het naar zijn 
mening, om deze bebouwing te doen ge
schieden in de vorm van een dorpsge
meenschap waardoor sociale en culturele
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voorzieningen beter mogelijk en beter 
bereikbaar worden.

Suriname kent verschillende etnische en 
godsdienstige bevolkingsgroepen. In dit 
verband merkte de heer Tilanus op dat, 
wil men komen tot een ,-;nation-building”  
er toch integratie van deze groepen zal 
moeten, komen. Hij informeerde hoe de 
visie was van de Surinaamse Staten daar
op en welke maatregelen daarvoor werden 
getroffen.

Bij het parlementaire contact in 1972 
was gediscussieerd over de vraag of men 
tegelijkertijd een ouderdomsvoorziening 
en een ziektekostenregeling in het leven 
zou roepen. Er is toen gevraagd of het 
niet wenselijk zou zijn om tot een zekere 
keuze te komen. Drs. Tilanus had uit de 
stukken opgemaakt, dat ten aanzien van 
een eventuele ziektekostenregeling stap
pen zouden worden ondernomen, doch dat 
men een eventuele ouderdomsvoorziening 
voorlopig zou laten rusten. Thans had hij 
echter geconstateerd, dat inmiddels een 
ouderdomsvoorziening al in het leven was 
geroepen en informeerde of derhalve door 
Suriname een keuze was gemaakt.

Tevens was in 1972, zo stelde de heer 
Tilanus verder, gesproken over de vor
ming van een sociaal fonds. Nu had hij 
begrepen, dat de ouderdomsregeling en de 
kinderbijslagregeling zoals ze nu geregeld

MILIEURECHT
Het Juridisch studentenblad Ars Aequi 
heeft een extra nummer doen verschij
nen als bijdrage tot de discussie en de 
oplossing van de milieuproblematiek, be
stemd voor een breder publiek dan alleen 
juristen. Het nummer bevat een bijlage 
waarin een schema van de milieuwet
geving is gegeven. Al deze wetten: Hinder
wet (1952), Wet verontreiniging opper
vlaktewater (1969), Wet inzake de lucht
verontreiniging (1970), Voorontwerp wet 
inzake de bodemverontreiniging (1971), 
Bestrijdingsmiddelenwet (1962), Kern- 
energ'ewet (1963), Wet Ruimtelijke Orde
ning (1962), Wetgeving geluidshinder 
(waaronder luchtvaartwet en wegenver
keersreglement worden begrepen) en de 
Natuurbeschermingswet worden systema
tisch besproken. Men verkrijgt een inzicht 
van de intensieve studie welke de basis is 
van de publicatie.

Men moet uit de chaos komen door een Wet 
Algemene Bepalingen Mileubeheer wordt 
gesteld. Eén vergunningenstelsel, een wet 
op de mileudelicten en nog meer waarde- 
volle suggesties maken deze uitgave zeer 
lezenswaard.

Voor belangstellenden: te bestellen door 
storting van f6 ,- op postgiro 1237163 
ten name van Ars Aequi, Utrecht.

v. D.

Unieraad bijeen  

op zaterdag  

22 september
De Unieraad van de CHU komt op zater
dag 22 september bijeen ter bespreking 
van een aantal organisatorische zaken 
en van de Troonrede en de Miljoenen
nota-1974. De vergadering wordt gehouden 
in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht 
en vangt om 10 uur des morgens aan.

De organisatorische aangelegenheden ko
men in de morgenbijeenkomstaande orde. 
Daartoe behoren de verkiezing van enkele 
leden van het Uniebestuur en mededelin
gen over de stand van zaken van het 
.Christen Democratisch Appèl (CDA).

Het is de bedoeling de Troonrede, welke 
Koningin Juliana op Prinsjesdag in de 
Ridderzaal te Den Haag uitspreekt, en de 
Miljoenennota, die de regering op die dag 
aan de Staten-Generaal aanbiedt, in de 
middagvergadering ter discussie te stel
len.
De redactie van het leden-contactblad 
,,de Nederlander” , dat volgende week 
verschijnt, heeft het voornemen in het 
blad ruime aandacht te besteden aan 
Troonrede en Miljoenenota. Het is de 
opzet om de letterlijke tekst van die rede 
op te nemen, en enkele commentaren van 
de kant van. de christelijk-historische 
Tweede Kamerfractie. De leden van de 
Unieraad zijn dan in de gelegenheid zich 
tevoren te oriënteren.

H. L.

was in Suriname, betaald zou worden uit 
de algemene middelen. Hij wees erop dat 
dit zeker een risico inhield. Hij was name
lijk van mening, dat de financiering vei
liger zou zijn, indien deze zou geschieden 
door de vorming van een fonds. Wordt 
hieraan nog gedacht, zo vroeg hij.
Wat de sociale en culturele ontwikkeling 
betreft, sloot de heer Tilanus zich aan 
bij het betoog te dezen van het Surinaamse 
Statenlid, de heer Ritfeld. Bij zijn bezoek 
aan Suriname, stuitte hij telkens weer op 
de mens in Suriname die het moet doen. 
Ook had hij geconstateerd, dat bepaalde 
cultuurpatronen belemnierend werken 
voor de technische ontwikkeling die men 
nastreeft. Voor de oplossing van dit pro
bleem zijn er opbouwwerkers uit.de eigen 
bevolking nodig. In dit verband bepleitte 
hij ook het tot stand komen van een sociale 
academie.
Drs. Tilanus zei een pedagogische aca
demie, een bestuursacademie en een lera
renopleiding van bijzonder nut te achten. 
,,Dit alles moet gezien worden in het 
kader van een universiteit” , stelde hij. 
Er dient volgens hem bij deze univer
siteit een breed scala van mogelijkheden 
te zijn. ,,Het moet geen super-universiteit 
worden met allen super-specialisme” . 
Dit betekent, dat er een integratie moet 
zijn van alle onderwijsmogelijkheden. Ook 
dienen er mogelijkheden te zijn om over 
te springen.

De Nederlandse delegatie verbleef tien 
dagen in Suriname en zij bezocht: mijn

bedrijf van Billiton; aluminiumbedrijf van 
Suralco; waterkrachtcentrale en stuwdam 
te Afobakka; oliepalmbedrijf Victoria; sui
keronderneming Marienburg; het Open
lucht Museum te Nieuw Amsterdam; ba- 
nanenbedrijf Jarikaba; Nieuw Nickerie, 
Corantijnpolder, Van Dimmelenpolder, 
Clarasteiger, Nannie-polder, Europolder, 
Julianapolder en Prins Bernhard-polder; 
Wageningen; Lands Weldadigheidsgesticht 
alsmede een in aanbouw zijnd bejaarden
tehuis in Paramaribo; de centrale markt, 
de nieuwe haven en enkele woningbouw
projecten in Paramaribo.
Voorts vonden in een viertal werkverga
deringen besjirekingen plaats tussen de de
legatie en een delegatie uit de Staten van 
Suriname.

Daarnaast heeft de Nederlandse delegatie 
een gesprek gevoerd op het Surinaams 
Planbureau en werden door haar in gehoor 
ontvangen: het Algemeen Verbond van Vak
verenigingen in Suriname (Moederbond), 
de Progressieve Werknemersorganisatie 
P.W.O.; de Progressieve Vakcentrale C 47; 
de Centrale van Landsdienarenorganisa
ties C.L.O.; de Vereniging Surinaams 
Bedrijfsleven en de Kamer van Koophan
del en Fabrieken in Paramaribo.

Tenslotte werden nog in groepsverband 
dan wel door de leden van de delegatie 
individueel gesprekken gevoerd met per
sonen uit diverse geledingen van de Suri
naamse bevolking.

H. L.

Oud-minister Beernink over 
veranderingen in politiek
,,De tijden veranderen en wij met hen. 
Andere tijden, andere zeden. Deze beide 
gezegden zijn ook van toepassing op de 
politiek. In de afgelopen 25 jaar zijn vele 
politieke zeden en gewoonten aan ver
andering onderhevig geweest, maar ook 
de politiek zelf heeft twee belangrijke 
veranderingen ondergaan” . Dit heeft mr. 
H. K. J. Beernink, oud-voorzitter van de 
CHU, oud-fractievoorzitter van de CHU 
en oud-minister van binnenlandse zaken 
gezegd in zijn aanhef van een beschouwing 
over ,,Politieke zeden en gewoonten 
1948-1973” .

Deze beschouwing was opgenomen in 
het blad ,,Basis”  van de stichting Gees
telijke Weerbaarheid” , welk blad een 
keur van artikelen bevatte, geschreven 
in het kader van de zilveren jubileum
viering van koningin Juliana. (De stich
ting verstaat onder geestelijke weer
baarheid de bereidheid om de waarden en 
verworvenheden zoals die ondermeer ver
ankerd zijn in de Nederlandse consti
tutionele monarchie en parlementaire de
mocratie te handhaven, te ontwikkelen en 
zo nodig te verdedigen).
De twee belangrijke veranderingen in de 
politiek zijn volgens mr. Beernink: het 
feit, dat in Nederland de politiek onder
werp is geworden van wetenschappelijk 
onderzoek en de omstandigheid, dat de 
politiek voor hoe langer hoe meer perso
nen een beroep is geworden.
In zijn beschouwing behandelt de oud- 
minister achtereenvolgens de onderwer
pen traditie, vragen, polarisatie, zittings
duur, inspraak, benoemingen, acties, pu
bliciteit, onderzoek, invloeden en pro
gram.

VRAGEN

Over de vragen van kamerleden en be
windslieden schreef mr. Beernink:
,,Een geliefkoosde bezigheid van de Twee
de Kamerleden - in de Eerste Kamer doet 
zich dit verschijnsel in veel mindere mate 
voor - is het stellen van schriftelijke vra
gen aan één of meer ministers. Van het 
recht om mondelinge vragen te stellen 
wordt in ons land veel minder gebruikge
maakt dan bijvoorbeeld in Engeland. Het 
aantal schriftelijke vragen is echter enorm 
toegenomen. De vraag rijst zelfs, of dit in
stituut niet buiten zijn proporties dreigt 
te geraken. Er worden vragen gesteld over 
onderwerpen, die ook via een telefoontje 
met het- betrokken departement kunnen 
worden opgehelderd. Het heeft er soms de 
schijn van, dat men op de bureaus van de 
kamerfracties naar de krant grijpt om te 
zien, of er niet een of ander bericht in 
voor komt, dat aanleiding geeft tot het 
stellen van vragen. Het is natuurlijk het 
goed recht van de kamerleden om derge
lijke vragen te stellen en niemand zal dat 
recht willen betwisten. Maar ruim 1400 
vragen per jaar - in 1952 waren het er 
149 - lijkt wat te veel van het goede. De 
beantwoording van één vraag werd enige 
jaren geleden geschat op gemiddeld

f 1.000,-. Dit bedrag zal inmiddels wel 
gestegen zijn.

Er zijn soms zeer tijdrovende informaties 
nodig voor nodig, het houdt een groot aan
tal ambtenaren aan het werk en het re 
sultaat is vaak onbevredigend, vooral wan
neer het gaat om aangelegenheden van 
buitenlandse aard. De regering is nu een
maal niet bij machte in te grijpen in toe
standen buiten onze landsgrenzen en daar
om lijken daarop betrekking hebbende 
vragen meer op het uiten van een protest 
dan op een poging informatie te verkrij
gen. Vragen, die aan meer dan één 
bewindsman worden gesteld, leveren vaak 
extra moeilijkheden op, omdat het tijdens 
de ambtelijke voorbereiding van het ant
woord dikwijls lastig is om tot een tekst 
te geraken, waarmede alle betrokken be
windslieden kunnen instemmen” , aldus 
mr. Beernink.

ZITTINGSDUUR

De oud-minister ziet ook veranderingen 
wat de zittingsduur van de leden van de 
Tweede Kamer aangaat. Hij schreef:
,,Terwijl vroeger een zittingsduur van 20 
of meer jaren heel normaal was, be
draagt de huidige zittingsduur gemiddeld 
ongeveer 8 jaar.
Voor menig kamerlid is de Kamer een - 
doorgangshuis naar een andere functie, 
hetzij als hoogleraar, burgemeester, ge
deputeerde, hetzij in het bedrijfsleven. 
Ontegenzeggelijk kan men tegenwoordig 
als kamerlid meer ervaring opdoen dan in 
de tijden, dat het kamerlidmaatschap nog 
een nevenfunctie was.
Ook de leeftijd van de kamerleden heeft 
een sterke verandering ondergaan. Was 
in het begin van de vijftiger jaren een 
vierde gedeelte van de kamerleden 60 jaar 
of ouder, op het ogenblik telt men slechts 
enkele leden van boven de 60. Daaren
tegen is het aantal leden beneden de 30 jaar 
sterk toegenomen.' Vroeger zou het on
denkbaar geweest zijn, dat iemand van 
ongeveer 30 jaar als fractieleider werd 
gekozen. Tegenwoordig vindt men dat 
heel gewoon.
Een verschijnsel, dat ook in de laatste 
jaren is ontstaan, is, dat men de kamer
leden met hun voornaam aanduidt. Sprak 
men vroeger van Bruins Slot, Drees, Oud 
en Romme, tegenwoordig is het Barend, 
Joop, Hans en Norbert.
Twintig jaar geleden waren er slechts 
weinig Nederlanders, die de voornamen 
van de eerstgenoemde vier politici kon
den opnoemen. Niemand dacht er ook aan 
deze voornamen te gebruiken. Andere 
tijden, andere zeden. Misschien is een en - 
ander te verklaren door het feit, dat het - 
in tegenstelling tot het jaar 1948 - sinds 
geruime tijd mogelijk is in de Kamer een 
borrel te drinken. De vertrouwelijkheid is 
daardoor wat toegenomen. De meeste 
kamerleden tutoyeren elkaar. Daar hoefde 
men in 1948 niet mee aan te komen. Ik 
heb mijn fractievoorzitter Tilanus sr. 
altijd beleefd met ,,U”  aangesproken.
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Freule trakteerde 
fraktie op 
oranje gebak
Tijdens de fraktieyergadering van 4 
september werd de CHU-TWeede 
Kamer verrast met een traktatie 
van freule Wttewaal van Stoetwe
gen. Ter gelegenheid van het 25- 
jarig regeringsjubileum van konin
gin Juliana stuurde de freule een 
doos Oranjegebak.

Van de heer Tilanus behoefde men overi
gens niet te verwachten, dat hij ’ s avonds 
in de Kamer een borrel zou drinken. 
Was de vergadering afgelopen, dan ver
dween hij naar Winschoten, Winterswijk 
of Zaamslag om daar op een vergadering 
van een kiesvereniging te spreken” .

INSPRAAK

Wat de inspraak betreft merkte mr. Beer
nink op;
,,De vrouw is in de afgelopen jaren meer 
en meer geaccepteerd in de politiek en is 
ook meer en meer aanwezig in vertegen
woordigende lichamen.
Zij is zich meer bewust geworden van 
haar mogelijkheden, van haar mogelijke 
taak, ook in de politiek.
Actiegroepen, vrouwenbewegingen, scho
lingscursussen, exposities, publicaties
e.d. getuigen ervan. De vrouw is niet meer 
alleen als dienende hulp aanwezig, maar 
wordt in de vertegenwoordigende licha
men en op politieke bijeenkomsten als 
volwaardig gesprekspartner geaccep
teerd. Deze tendens zet zich nog steeds 
voort.
Het politiek bedrijf in ons land is de 
laatste jaren sterk beïnvloed door het in
stituut van de inspraak. Individuele bur
gers of groepen van burgers willen door 
middel van dit instituut bereiken dat, 
voordat een politiek college een beslissing 
over een bepaalde zaak neemt, zij in de 
gelegenheid wordt gesteld hun gevoelens 
daaromtrent kenbaar te maken. En hun 
wens is dan, dat met hun gevoelens ter
dege rekening wordt gehouden. 'Vanouds 
hebben de burgers het recht van petitie 
gehad. Dit in de Grondwet vastgelegde 
recht biedt de mogelijkheid verzoek
schriften tot de bevoegde macht te rich
ten. Er is geen recht op antwoord, laat 
staan op een gunstige beschikking, maar 
als minimumeis mag toch worden ge-
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stelcl, dat van de inhoud van het ver
zoekschrift kennis wordt genomen. Het 
begrip „inspraak”  gaat veel verder. Daar
bij is sprake van een - soms zeer lang
durige - gedachtenwisseling, waarbij alle 
aan een zaak verbonden facetten in het 
geding worden gebracht. Het zal vaak niet 
mogelijk zijn aan de wensen of verlangens 
van degenen, die inspraak vragen, tege
moet te komen. Niet alleen zullen de bur
gers. die aan een gedachtenwisseling deel
namen het vaak onderling oneens zijn - 
denk bijvoorbeeld aan voorgenomen wij
ziging van gemeentegrenzen of aan be
stemmingsplannen -, maar ook zal het in 
het algemeen belang dikwijls niet moge
lijk zijn met ingebrachte bezwaren reke
ning te houden.

Toch zullen deze bezwaren op hun waarde 
moeten worden getoetst. Zonder over
drijving kan worden gezegd, dat de in
spraakprocedure in menig geval verlam
mend werkt op de besluitvorming. Wan
neer ergens een weg moet worden aan
gelegd en in verband daarmede een oude 
molen moet verdwijnen, zullen degenen, 
die dergelijke molens willen handhaven.

er in een inspraakprocedure op aan
dringen de weg een ander tracé te laten 
krijgen. Enige tientallen meters verder 
staat echter een restaurant in de weg, 
weer enige tientallen meters verder een 
school of een kerk. Met ieders belangen 
rekening houden is niet mogelijk en ten
slotte zal de overheid de knoop moeten 
doorhakken. Vóór dat gebeurt, is er in
middels heel wat tijd verstreken. En de 
teleurstelling bij degenen, die hun zin 
niet gekregen hebben, is groot. Zij ver
wijten de overheid, dat zij geen rekening 
heeft gehouden met gerechtvaardigde ver
langens van een groep burgers, maar ver
geten daarbij, dat het nu eenmaal on
mogelijk is het iedereen naar de zin te 
makèn.
Moet de inspraak nu maar helemaal ver
dwijnen? Volstrekt niet. Het zou trouwens 
ook niet mogelijk zijn dit instituut, dat 
burgerrecht heeft gekregen, radicaal om
ver te gooien. Maar de vraag rijst wel, of 
er steeds een verstandig gebruik van ge
maakt wordt” .
Aldus oud-minister mr. Beernink in 
,,Basis” .

H. L.

Groenevelt en de gezagsdragers

Kamerleden vragen,
bewindslieden

antwoorden

Er bestaat thans geen aanleiding tot het 
treffen van bijzondere maatregelen met 
betrekking tot het voorkomen van aan
slagen op het bestand van jonge reeen. Dit 
heeft minister Brouwer van landbouw ge
antwoord op. schriftelijke vragen van het 
Tweede Kamerlid drs.'G. van Leijenhorst 
(CHU). De vragen waren gebaseerd op be
richten in de pers, dat op veel plaatsen 
in Nederland op grote schaal reekalfjes 
zouden worden gedood als slachtoffer van 
een nieuwe rage: het opzetten van deze 
dieren in de huiskamer als statussym
bool.

Volgens het kamerlid zou uit een onder
zoek van een jachtopziener gebleken zijn 
dat onlangs te Barneveld op één dag 
zestig dode jonge reeën te koop werden 
aangeboden.
In zijn antwoord deelde de minister mee, 
dat uit een door de politie te Barneveld 
opgemaakt rapport is gebleken dat dit te 
koop aanbieden niet is voorgekomen. Het 
is volgens de bewindsman ook niet aan te 
nemen dat jachtopzieners dergelijke feiten 
zouden hebben geconstateerd. Zij zouden 
dan ongetwijfeld de politie hebben ge
waarschuwd, of zelf gebruik hebben ge
maakt van hun bevoegdheid tot het op
maken van proces-verbaal ter zake van 
overtreding van de jachtwet. ,,Het een 
noch het ander is geschied” , aldus mi
nister Brouwer.
Volgens hem waren de feiten dat er op 
de markt te Barneveld in perioden waar
in afschot is toegestaan, reewild wordt 
aangeboden tot een hoeveelheid van en
kele stuks per marktdag. Dit wild dient dan 
voorzien te zijn van het voorgeschreven 
wildmerk en vergezeld te zijn van de af- 
schotvergunning of het voorgeschreven 
geleidebiljet. Op deze aanvoer wordt door 
de politie - zowel in uniform als in bur
ger - intensief controle uitgeoefend.

NIET JUIST

Naar aanleiding van schriftelijke vragen 
van de Tweede Kamerleden Van Eisen 
(KVP), mevrouw Van Leeuwen (ARPO en 
Wisselink (CHU) over mededelingen, die 
een bestuurslid van de VVDM deed in 
de Vara-radiouitzendingen ,,Dingen van 
de dag”  over de toestand van de gebou
wen van de legerplaats De Wittenberg te 
Garderen heeft staatssecretaris Stemer- 
dink van defensie geantwoord dat die me
dedelingen voor een belangrijk deel on
juist waren. Er is geen officiershotel in 
aanbouw en het zal geen vier jaar duren 
voordat nieuwe legeringsgebouwen voor 
militairen gereed zijn.
Volgend jaar kunnen zes nieuwe gebouwen 
door ruim 380 korporaals en soldaten 
betrokken worden, aldus de bewindsman.

ONDERZOEK

De regionale postdirectie onderzoekt, in 
overleg met bewoners van ’t Rietveld te 
Hazerswoude en het gemeentebestuur, op 
W 6lke v/ijzG in dit gGbied uitvoGring gG- 
geven kan worden aan de wettelijke rege
len inzake de buitenbussen van PTT.

Aldus heeft staatssecretaris Van Hulten 
van verkeer en waterstaat geantwoord 
op schriftelijke vragen van Tweede Ka
merleden van ARP, PvdA, KVP, VVD en 
het CHU-lid Wisselink. Zij hadden er 
over geklaagd dat de 22 gezinnen van 
’t Rietveld, die alleen over het water 
bereikbaar zijn, als gevolg van de in
voering van de buitenbussen heel moei
lijk post zouden kunnen krijgen.

VERNIELINGEN

De uitbreiding van de spoorwegrecherche 
en het functioneren van het dit jaar te 
voltooien radionet in samenhang met de 
centrale meldkamer van de spoorwegen 
zullen in belangrijke mate bijdragen tot 
het terugdringen van de vernielingen bij 
de spoorwegen. Deze verwachting heeft 
minister Westerterp van verkeer en wa
terstaat, zo blijkt uit zijn antwoord op 
schriftelijke vragen van het Tweede Ka
merlid Tolman (CHU) over de. aard en 
omvang van de vernielingen in treinen en 
op de stations waarvan in het jaarverslag 
van de NS melding werd gemaakt.
Vorig jaar kwamen ongeveer 300 gevallen 
voor. Hiervan werden 85 procent gepleegd 
in de provincies Noord- en Zuid-Holland, 
Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant 
en de rest in de overige provincies. 
Rekening houdend met bevolkingsdicht
heid, frequentie van de treinenloop en 
reizigersdichtheid kan volgens de minis
ter aangenomen worden dat vernielingen, 
relatief gezien, gelijkmatig over het ge
hele land plaatsvinden.
Ruim tweederde van de vernielingen be
staat uit het ingooien van ruiten van trei
nen en stations. De overige hebben betrek
king op het interieur van treinen en 
wachtkamers en op stationsobjecten. In 
geringe mate komen vernielingen voor aan 
spoorweginrichtingen op de baan.
De spoorwegrecherche verricht extra sur
veillance op knooppuntstations en op plaat
sen waar de vernielzucht wordt gemeld 
en heeft goede contacten met de plaatse
lijke politie. In toenemende mate, aldus de 
minister, wordt een beroep gedaan op deze 
politie om de daarvoor in aanmerking ko
mende NS-objecten op te nemen in de dage
lijkse surveillance.
Met schoolbezoeken en folders, die ver
spreid worden in vakantie-oorden, kam
peerterreinen en woonwagenkampen langs 
spoorbanen wordt voorlichting over de NS 
gegeven, aldus het antwoord.

LIJSTVERBINDING

De fractievoorzitters van KVP, ARP en 
CHU, de heren Andriessen, Aantjes en 
Kruisinga, hebben minister De Gaay Fort
man van binnenlandse zaken schriftelijk 
gevraagd of hij bereid is te bevorderen 
dat de in de kieswet geopende mogelijk
heid van lijstverbinding van kandidaten
lijsten per kieskring nog bij de Staten
verkiezingen van volgend voorjaar kan 
worden toegepast.
Deze lijstverbinding per kieskring kreeg 
de goedkeuring van de Staten-Generaal. 
In het aanvankelijke regeringsvoorstel

Staatssecretaris Mertens - toen nog vak
bondsleider - heeft eens langdurig in het 
nieuws gestaan' vanwege het getal 200. 
Hij doelde daarbij op de circa 200 rijke 
Nederlanders die elkaar de bal toespeel
den als het om commissarisposten ging 
en dus de dienst in Nederland uitmaak
ten. Sinds zaterdag heeft de heer Groene
velt, de voorzitter van de Industriebond 
NVV, zijn gezagsdragers. Tot deze groep 
gezagsdragers behoren volgens hem de 
leiding van het Centraal Planbureau, de 
president van de Nederlandse Bank, de 
economen in de SER en de directeuren 
van grote ondernemingen. De heer Groe
nevelt stelt, dat deze gezagsdragers allen 
op enigerlei wijze invloed trachten uit te 
oefenen op de lonen van de werknemers. 
Zodra echter de vakbonden iets willen 
doen aan het salaris van deze gezagsdra
gers in verband met het streven naar 
rechtvaardiger verdeling van de inkomens, 
dan worden deze gezagsdragers behoed
zaam.
En na een opmerking over de ,,verschrij
vingen”  van de Eindhovense röntgeno
logen zegt de heer Groenevelt, dat er nog 
lang sociale onrust in Nederland zal 
heersen, zolang bij bepaalde groepen de 
mentaliteit bestaat zich ten koste van de 
maatschappij te verrijken. Tot zover de 
heer Groenevelt.
Met een rechtvaardiger inkomensverde
ling hebben wij geen moeite. Er kan wat de 
verdeling van het inkomen betreft nog 
veel worden verbeterd. Maar de vakbonden 
moeten eens ophouden met op de man te 
spelen. Het gaat om de bal. Iedereen 
kan in eigen omgeving mensen aanwijzen 
die veel meer verdienen dan hijzelf. Maar 
de vraag is of iedereen wil ruilen met 
het werk en de verantwoordelijkheden van 
de hoogstbetaalden. De gezagsdragers van 
de heer Groenevelt zijn vaak tweemaal 
zoveel tijd aan hun werk kwijt dan de 
doorsnee-leden van de Industriebond NVV. 
Om dan nog maar niet te spreken van de 
verantwoordelijkheden bij het nemen van 
besluiten. De gezagdragers in het be
drijfsleven weten dat één verkeerd be
sluit een hele onderneming met perso
neel en al aan het wankelen kan brengen. 
Wij weten niet waar de heer Groenevelt 
naar toe wil. Toch niet naar een situatie, 
waarbij de gezagsdragers ons land de rug

toekeren en een gewaardeerder werkkli
maat in het buitenland verkiezen. Ons 
land krijgt dan tweede en derde rangs 
gezagdragers en in die omstandigheden 
kunnen de vakbonden hun verlangens naar 
een betere inkomstenverdeling in een 
sprookjesboek schrijven. Er zal dan geen 
geld beschikbaar zijn, eenvoudig omdat 
men de beste stuurlui die het geld aan
brachten hun gage niet gunde. Stuurlui die 
liever onder een vreemde vlag varen dan 
hinderlijk vervolgd te worden als ,,rijke 
gezagsdragers” .

Arjos: losse flodders
De krant van maandag jl. meldde voorts 
een ,,politieke”  opmerking van de voor
zitter van de Anti-revolutionaire jonge
renorganisatie. In een vergadering te 
Utrecht waarschuwde de Arjos-voorzit- 
ter de CHU voor een oppositionele hou
ding. ,,Het zal voor een belangrijk deel 
van de CHU afhangen of het christen- , 
democratisch geloofwaardig blijft.”
In de politiek komt het voor dat men een 
schot voor de boeg moet lossen. Een 
dergelijk schot heeft - al is het dan met 
opzet niet goed gemikt - toch een doel. 
Het kan een 'wetsontwerp zijn, een poli
tieke kwestie, een ombuiging van een be
leid. Maar toch meestal gericht op één 
nauw omlijnd onderwerp.
De opmerking van de Arjos-voorzitter 
is niet meer dan een losse flodder, die 
bovendien volstrekt onnodig is gelost. 
In de eerste plaats moet de Arjos-leider 
kennelijk nog leren dat de CHU van na
ture geen echte oppositiepartij is. Een 
echte oppositiepartij wil dwingend hande
len. Dwang is de Unie echter vreemd. 
De Arjos-uitspraak lijkt veel meer inge
geven vanuit een eigen dwangmatig stand
punt, waarbij niet de moeite werd opge
bracht om een dergelijke opmerking van
uit een CH-standpunt te zien. Tenslotte 
dit: de CH-Tweede Kamerfractie, of
schoon klein in getal, is nog altijd in 
staat op de eigen wijze het kabinet-Den 
Uyl tegemoet te treden. Waarschuwings- 
bonden zijn niet nodig. Misschien dat de 
Arjos borden elders kan plaatsen.

A. B.

was voorgesteld die verbinding alleen mo
gelijk te maken bij kamerverkiezingen. 
Dank zij een amendement bracht de Twee
de Kamer in het ontwerp de mogelijkheid 
bij verkiezingen voor provinciale staten 
de kandidatenlijsten per kieskring te ver
binden.
Er werd, voor het invoeren van de moge
lijkheid, bij de wijziging van de kieswet 
geen datum van ingang opgenomen. Dat 
moet geschieden bij apart koninklijk be
sluit. De drie fractievoorzitters hebben 
er nu op aangedrongen dat besluit spoe
dig te nemen.

UITLATINGEN

De christelijk-historische Tweede Kamer
leden drs. D. 'F. van der Mei en T. Tol
man hebben premier Den Uyl en minister 
Westerterp van verkeer en waterstaat 
schriftelijke vragen gesteld over uitla
tingen van staatssecretaris Van Hulten 
van verkeer en waterstaat in een uitzen
ding van Hier en Nu van de NCRV. Die 
uitzending ging over de boycot van Albert 
Heyn te Lelystad, in verband met de ver
koop van Angolakoffie. De uitspraak van 
de bewindsman was: ,,Ik moet zeggen dat 
ik geen enkele behoefte heb om Angola
koffie te drinken. Ik dacht, dat ik gerust 
kan stellen en ik was daar inderdaad 
toevallig aanwezig als plaatselijk lid van 
het Progressief Akkoord Lelystad enoud- 
voorzitter hier ter plaatse, maar ik denk 
er beslist als staatssecretaris ook zo 
over. Dit moet nu maar afgelopen wezen, 
dit soort zaken” .
De twee kamerleden hebben gevraagd:
- welke taken zijn aan de staatssecreta
ris toevertrouwd, direkt of indirekt ver
band houdende met particuliere boycot
acties,
- valt de steun van de staatssecretaris 
aan een boycotactie binnen de grenzen 
van het beleid van zijn minister,
- kan minister Westerterp meedelen of er 
beleidconsequenties voor zijn departe
ment zijn verbonden aan de standpunt
bepaling van zijn staatsecretaris,
- wat is de staatsrechtelijke positie van 
een staatssecretaris of minister, die als 
zodanig beleidsuitpraken doet over ter
reinen die niet direkt of indirekt aan zijn 
zorg zijn toevertrouwd en waarvoor nog 
geen kabinetsstandpunt is bepaald,
- welke staatrechtelijke regels worden 
in acht genomen, indien bewindslieden 
zich naar buiten uitlaten over een mate
rie, die niet tot hun ambtsgebied be
hoort?

H. L.

Jac. Huijsen verliet CHU
De heer Jac. Huijsen te Den Haag, oud- 
kamerlid, oud lid van het dagelijks be
stuur van de CHU en oud-voorzitter van 
de CH ’70, heeft bedankt voor het lid
maatschap van de Unie.
In een brief aan het Unie-bestuur gaf 
hij de beweegredenen van: hij vindt de 
CHU conservatief, terwijl hij zelf al
tijd voor een progressief beleid gepleit 
heeft.
De heer Huijsen, die thans eerste opvol
ger is op de kandidatenlijst van de CHU 
voor de Tweede Kamer, zal te zijner tijd 
beoordelen - in het licht van de stand 
van zaken van de christen-democratische 
samenwerking - of hij een eventueel ka
merlidmaatschap zal aanvaarden.

H. L.

„Werk voor de 
toekomst” boeiend
Helaas is in het nummer van het chris 
telijk-historisch weekblad ,,de Neder
lander”  van vori'ge week vrijdag 7 sep
tember de ondertekening weggevallen van 
het artikel ,,Werk voor de toekomst boei
end” . Deze ondertekening luidde: dB.

Redactie

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652



VRIJDAG 14 SEPTEMBER 1973

! belangrijke 
! schakel in
I ontwikkeling

Terwijl ruimtevaarders het maanlandschap 
hebben doorkruist in hun maanwagens, zijn 
honderden miljoenen mensen op aarde nog 
steeds afhankelijk van de meest primitieve 
middelen van vervoer. En zelfs daar waar 
men over gemotoriseerd vervoer beschikt, 
zijn de voorzieningen dikwijls ontoereikend  
of niet aangepast aan de dringende 
behoeften. De verkeerswegen zijn vaak niet 
berekend op de eisen die de ontw ikkeling  
van het land of de handel m et de 
omringende landen stelt. Onaangepast 
vervoer vorm t een belemmering voor bijna 
alle facetten  van vooruitgang.

Er is een dringende behoefte aan nieuwe,wijzen van vervoer 
ontstaan door wetenschappelijke revolutie in de landbouw, 
door de migratietendens van het platteland naar de stad, als
mede door de industrialisatie en regionale economische ont
wikkeling.

Vanwege de verschuiving die in de landbouw heeft plaats
gevonden - van bebouwing uitsluitend voor eigen gebruik naar 
intensieve, op hoge produktie gerichte landbouwmethode - is 
verbeterd vervoer onontbeerlijk geworden voor de aanvoer van 
produktiemiddelen en het op de markt brengen van de over
schotten. Naarmate de bevolking in de steden uitdijt, komt 
het openbaar vervoer steeds meer onder druk te staan en raakt 
het bedrijfsleven bekneld in de algemene verkeerschaos.

Waar vervoer ontbreekt, kun
nen vele sociale diensten niet wor
den verleend. In moeilijk toegan
kelijke gebieden ondervindt bij
voorbeeld het onderwijs hiervan 
hinder en stijgt het schoolver
zuim. Ook doeltreffende ziekte
bestrijding en medische hulpver
lening zijn dikwijls afhankelijk 
van de snelheid waarmee afge
legen gebieden te bereiken zijn.

In de stad dreigt het feit dat 
de bevolking van de grote steden 
zich steeds minder gemakkelijk 
verplaatst, een even sterke belem
mering voor sociale en économ i
sche vooruitgang te worden als de 
isolatie waarin de plattelandsbe
volking leeft.

Ook hier staat er heel wat op 
het spel, omdat de verstedelijking 
juist z o ’n positieve bijdrage kan 
leveren. De ontwikkelingslanden 
nl. met de hoogste graad van ver
stedelijking kennen tevens de 
beste voedselvoorziening, de 
hoogste alfabetiseringscijfers, .de 
beste medische voorzieningen en 
het hoogste inkomen per hoofd 
van de bevolking.

Vele grote steden werden ge
bouwd voordat men rekening 
moest gaan houden met het ge
motoriseerde verkeer. Als gevolg 
daarvan ontstaan er door de groei 
hiervan ernstige verkeersproble
men.

Het totale aantal geregistreer
de voertuigen in de ontwikke
lingslanden neemt jaarlijks met 
10 a 25 procent toe en bijna alle 
voertuigen bevinden zich in de 
steden.

Een goede stadsplanning moet 
samengaan met een doelmatige 
verkeersplanning, willen de ont
wikkelingslanden de ergste uitwas
sen van de problemen waarmee 
de grote steden in geihdustriali- 
seerde landen momenteel worden 
geconfronteerd, althans voorko
men. Alleen als bij de stadsplan
ning wordt uitgegaan van het ver- 
keersstelsel kan een juiste bestem
ming van de grond worden gega
randeerd en kunnen onnodige op 
stoppingen worden voorkomen.

Indièn de planologen nog een 
stapje verder gaan en gebruik ma
ken van de moderne mogelijk
heden van vervoer over de weg.

door de lucht en via snelle spoor
verbindingen, kan er een nieuwe, 
gespreide vorm van stadsontwik
keling ontstaan.

De stadsplanoloog zou, nu hij 
zich niet meer, zoals vroeger, be
hoeft te beperken tot aan de ri
vieren o f  aan de kust gelegen ge
bieden, een nieuw tijdperk kun
nen inluiden, dat wordt geken
merkt door de bouw van kleinere 
steden, verspreid over een geheel 
land o f  gebied, waarbij zowel de 
landbouw als de industrie en de 
regionale groei zouden zijn ge
baat.

Ook industrialisatie werkt de 
vervoerssector in de hand. Bij het 
goederenvervoer ziin spoed en be

trouwbaarheid gewenst en veelal 
wordt de wijze van vervoer be
paald door de steeds modernere 
vervoersmethoden van de ge
ïndustrialiseerde landen.

Bijblijven
Dientengevolge kan de levens

vatbaarheid van jonge industrieën 
en exportbedrijven afhankelijk 
zijn van het vermogen om in de 
pas te blijven met de moderne 
ontwikkelingen op het gebied van 
het vervoer.

De revolutie in het vrachtver
voer, gekenmerkt door de alge

mene toepassing van containers 
en rij-op-rij-af-systemen in de af
gelopen tien jaar, is een goed 
voorbeeld van de uitdaging waar
voor de infrastructuur van het 
vervoerswezen in de Derde Wereld 
thans staat gesteld.

Als men op deze uitdaging wil 
ingaan, dient men enorme inves
teringen te doen in de uitrusting 
en in het rollend materieel, ten 
einde de spoorwegen, het vracht
verkeer en de havenfaciliteiten te 
moderniseren. Evenzo moeten de 
voorzieningen van luchthavens 
dusdanig worden verbeterd dat ze 
geschikt worden voor de moderne 
jum bojets.

In te rn a tio n a le  m a a tre g e le n  - nod ig

VLIEGTUIGKAPERS 
AAN BANDEN LEGGEN

"Luister ’ns", schreeuwde Mallinson boos, "moeten wij 
hier gaan zitten duimen draaien, terwijl die maniak precies 
doet wat hij wil? Waarom kunnen wij dat paneel niet kapot 
slaan en het met hem uitvechten? "  "Dat kan best," ant
woordde Conway, "alleen is hij gewapend en wij niet, en zou 
niemand van ons dan het toestel nog aan de grond kunnen 
zetten."

In 1933, drie jaar na de aller
eerste vliegtuigkaping in Peru, gaf 
James Hilton in zijn roman ” Lost 
Horizon”  dit gesprek tussen twee 
passagiers aan boord van een ge
kaapt vliegtuig weer. Deze w oor
den hadden net zo  goed kunnen 
worden gewisseld in om het even 
welk vliegtuig dat in de afgelopen 
jaren is gekaapt.

In wezen is er niets veranderd 
sinds de kaping van 1930, behalve 
dat het aantal kapingen en de 
daaraan verbonden risico’s even
redig aan de groei van het lucht
verkeer en van de vervoerscapaci
teit van de vliegtuigen is toege
nomen. Sinds het begin van de 
zestiger jaren is bet aantal vlieg
tuigkapingen zo sterk gestegen 
dat het, tenzij er tegenmaatrege
len worden getroffen, de veilige, 
ordelijke en economische ontwik
keling van het burgerluchtvaart- 
verkeer in de wereld zou kunnen 
ontwrichten.

Allerlei gevolgen
Sinds 1947 zijn over de gehele 

wereld meer dan 400 mensen om 
gekomen bij ongeveer 330 geslaag
de kapingen o f pogingen daartoe. 
Er is een flink aantal vliegtuigen 
vernield o f beschadigd. Het finan
ciële verlies voor de burgerlucht
vaart, door tijdverlies en vernield 
materiaal, loopt in de miljoenen 
dollars.

Behalve dat een vliegtuig in 
vlucht tot koerswijziging wordt 
gedwongen, bedreigt ook  het feit 
dat er steeds meer om politieke 
redenen sabotage wordt gepleegd 
op toestellen en grondvoorzienin
gen voor het vliegverkeer, de in
ternationale burgerluchtvaart. Bij 
een enkel voorval verloren alleen 
al 47 mensen het leven, toen in 
1970 een vliegtuig in de lucht 
explodeerde en neerstortte.

Tot dusver zijn vliegtuigen uit 
meer dan 50 landen het doelwit 
geweest van kaping en sabotage. 
Het aantal landen dat hierbij di- 
rekt betrokken was, is nog enkele 
malen groter als men de nationa
liteit van de passagiers aan boord 
van gekaapte vliegtuigen in aan
merking neemt. Het groeiende 
aantal vliegtuigkapingen en sabo
tagedaden deed de voormalige 
Secretaris-Generaal van de V.N., 
de heer Oe Thant, in 1970 ver
zuchten dat ” het vertrouwen in 
de veiligheid van de internationale 
burgerluchtvaart ernstig wordt ge
schaad” .

Maatregelen
In de afgelopen paar jaar heb

ben enkele landen, en met name 
de Verenigde Staten, zich inten
sief beziggehouden met het ont
wikkelen van technische midde
len, zoals elektronische systemen 
om wapens te ontdekken, die 
dienen om potentiële kapers op te

sporen en af te schrikken. Ze heb
ben op dit punt ook strenge straf
wetten ingevoerd en in 1970 
heeft de Algemene Vergadering 
van 'de Verenigde Naties de Lid
staten opgeroepen ” alle passende 
maatregelen te nemen om binnen 
hun rechtsgebied dergelijke daden 
(vliegtuigkapingen) tegen te gaan, 
te voorkomen o f  te bestrijden...”

De ICAO (Internationale Orga
nisatie voor de Burgerluchtvaart), 
die ontwikkelingslanden heeft ge
holpen bij het opleiden van perso
neel voor de burgerluchtvaart en 
bij het opbouwen van een infra
structuur voor het luchtverkeer, 
is ook bij het internationale stre
ven om  de luchtpiraterij te be
teugelen, op de voorgrond getre
den. Tot nog toe heeft het werk 
dat de ICAO op dit gebied sinds 
1950 ' heeft verricht, geleid tot 
drie internationale overeenkom
sten waardoor wordt voorzien in 
velerlei preventieve maatregelen 
en straffen.

Bovendien heeft de ICAO een 
handboek voor veiligheidsmaat
regelen op luchthavens opgesteld 
en dit op grote schaal gedistri
bueerd. Het Uitvoerend Lichaam 
van de ICAO, dat 27 leden telt, 
heeft tevens enkele bepalingen 
aanbevolen met betrekking tot 
het dragen van wapens aan boord 
van een vliegtuig, ter opneming 
in het Verdrag inzake de Interna
tionale Burgerluchtvaart van 
Chicago, 1944. Een 11 leden tel
lende Commissie inzake Onwet
tige Interventie is door de Raad 
van de ICAO ingesteld om preven
tieve maatregelen en procedures 
te ontwikkelen, ten einde de in
ternationale burgerluchtvaart te 
beschermen en landen die daarom 
verzoeken, van dienst te zijn bij 
de toepassing ervan.
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Bestuursorgaan CDA geeft oordeel 
over collegevorming
de nadelen overtreffen. In dat geval zou, 
uitgaande van het eigen verkiezingspro- 
gram, op basis van programvergelijking, 
gekomen kunnen worden tot het afgeven 
van een wederzijdse intentieverklaring 
inzake het te vormen college. Uiteraard 
dient er ook dan ruimte te blijven om na 
de verkiezingen de uitspraak van de kie
zers in rekening te brengen.
8. Dit alles vraagt voor de komende sta
ten- en raadsverkiezingen van onze pro
vinciale en plaatselijke partij-organisa- 
ties een grote activiteit en legt hen bo
vendien een grote verantwoordelijkheid op. 
Zij kunnen immers niet volstaan met in 
algemene zin kenmerken van hun partij 
aan te geven, maar zullen concreet op ac
tuele problemen in hun regio moeten in
gaan.

TOELICHTING

In de toelichting bij de aanbevelingen 
wordt gezegd:

1. Het achterliggende vraagstuk bij de 
discussie omtrent collegevorming betreft 
het functioneren van de lokale en regio-  ̂
nale democratie. Dit betekent onder meer 
een zich mondiger gedragen en een grotere 
(politieke) bewustwording van de kiezer 
alsmede een verkleining van de gezags- 
afstand tussen bestuurder en bestuurde. 
De burger dient derhalve de mogelijkheid 
te hebben dit beleid te bei'nvloeden inde 
door hem gewenste richting. Hij moet zich 
over dit beleid een oordeel kunnen vor
men en er zijn mening over geven. Niet 
alleen eens in de vier jaar bij verkiezin
gen, maar geregeld zal het bestuur reke
ning en verantwoording moeten afleggen 
over het gevoerde en te voeren beleid.
2. Informatie vóór de verkiezingen om
trent de te stellen prioriteiten uithetver- 
kiezingsprogram en de verantwoording 
daarvan daarna achten wij daarom een be
langrijke en noodzakelijke schakel in het 
proces van toenemende betrokkenheid van 
de burger bij het overheidsbeleid.

3. Deze betrokkenheid van de burger bij 
het bestuur komt onvoldoende tot zijn 
recht indien de colleges van gedeputeer
de staten en van burgemeester en wethou
ders worden samengesteld naar evenre
digheid van het zetelaantal van de in de 
raad of staten gekozen fracties, ongeacht 
het verschil in programma’s zoals tot nu 
toe vaak gebruikelijk was. In deze pro
cedure wordt onvoldoende zichtbaar de 
samenhang tussen de beleidsvoornemens 
van de partijen voor de verkiezingen, het 
beleid van de fracties die zijn gekozen, 
de samenstelling van de colleges en het 
beleid van deze colleges.
4. Het gevoerde beleid van alle betrok
kenen wordt veel duidelijker en derhalve 
voor de kiezer veel beter toegankelijk, in
dien een procedure wordt gevolgd als in 
de aanbevelingen voorgesteld: partijen die 
optreden met een program en prioritei
ten; raadsfracties die, uitgaande van hun 
verkiezingsprogram een beleidsprogram
ma in hoofdzaken opstellen; colleges die 
vervolgens opereren op basis van dit be
leidsprogramma; periodieke verantwoor
ding van alle betrokkenen over hun aan
deel in de totstandkoming en uitvoering 
van dit beleid.
5. Het deelnemen aan colleges versterkt 
de invloed van de deelnemende partijen. 
Het middel is echter in de politiek onder
geschikt aan het doel. Het deelnemen aan

colleges moet daarom op een verantwoor
de wijze passen in de eigen doelstellingen, 
die geënt zijn op de christen-democra- 
tische beginselen.

SAMENSTELLING

De CHU-commissie, die over de college
vorming advies uitbracht, bestond uit een 
werkgroep van do Lohmanstichting, het 
wetenschappelijk centrum van de Unie. 
Leden van de werkgroep waren: jhr. drs. 
P. A. C. Beelaerts van Blokland, Amstel- 

'veen, burgemeester; P. Bode, Veenendaal, 
burgemeester; B. Bol, Den Haag, wethou
der; drs. F. L. Burger, Rotterdam, ge- 
commiteerde Openbaar Lichaam Rijn
mond; ir. N. Buysert c.i., Alphen a/d 
Rijn, lid gedeputeerde staten van Zuid- 
Holland; P. G. van Delden, Groningen, 
oud wethouder; H. Okkels, Zwolle, wet
houder; drs. J. Plantinga, Utrecht, fractie
voorzitter S(amenwerkende) C(hristelijke 
P(artijen) gemeenteraad; J. Reinders, 
Willemstad (N. Br.) burgemeester, voor
zitter werkgroep; mevr. ir. N. C. de Rui
ter, Voorschoten, lid provinciale staten 
van Zuid-Holland, secretaris werkgroep; 
mr. Sj. H. Scheenstra, Asperen enHeuke- 
lum, burgemeester; mr. C. van Veen, Was
senaar, oud-minister, oud-staatssecreta- 
ris en drs. H. J. Viersen, Rotterdam, wet
houder.

Nederlanders optimistischer
over economische situatie

Nederlanders beschouwen de huidige en 
toekomstige economische situatie niet 
meer zo ongunstig als zij tot dusverre 
deden. Zij zijn minder bezorgd over de 
werkloosheid dan aan het begin van dit jaar, 
en hebben geen nieuwe verslechtering van 
de prijsontwikkeling waargenomen.

Dit blijkt uit een conjunctuurenquete, die 
de Europese Commissie in het tweede 
kwartaal in vijf landen van de Gemeen
schap (de oude zes minus Luxemburg) 
heeft ingesteld. In het overzicht, waarin 
de antwoorden van circa 25.000 gezinnen 
zijn verwerkt, konden de gegevens over 
Belgie wegens technische moeilijkheden 
niet worden opgenomen.

In Nederland, zo blijkt uit dit overzicht, 
blijft het aantal huishoudens dat voor de 
komende twaalf maanden op een geringere 
omvang van de prijsstijgingen rekent, 
groot. Over de ontwikkeling van de eigen 
financiële situatie gedurende de afgelopen 
twaalf maanden bleven de meningen in Ne
derland even gunstig als aan het begin van 
het jaar. HetaantalNederlandersdatgoede 
verwachtingen heeft van zijn toekomstige 
inkomensontwikkeling is ongeveer even 
groot als dat wat een negatieve ontwikke
ling verwacht.

INKOMENSONTWIKKELING

In antwoord op de vraag: ,,Hoe heeft de

rrDe Nederlandse Fascisten t l

Een teleurstellende herdruk
De geschiedenis van het fascisme in Ne
derland, tussen de beide wereldoorlogen, 
biedt een interessant studieveld. Toen 
Wim Zaal in 1966 over dit onderwerp zijn 
boek ,,De Herstellers”  schreef, riep dit 
werk vragen op. Maar hij bracht een le
zenswaardig boek. Temeer omdat voor
dien - met uitzondering van de omvang
rijke dissertatie van L. Joosten - nog 
betrekkelijk weinig op dit terrein was ge
publiceerd.
Na ,,De Herstellers”  verschenen echter 
enkele belangrijke publikaties. Dr. A. A. 
de Jonge schreef in 1968 zijn dissertatie 
,,Crisis en Kritiek der democratie”  en 
het meer populair gehouden ,, Fascistische 
stromingen in Nederland” . Een jaar la
ter werd in het eerste deel van ,,Het 
Koninkrijk der Nederlanden in de Twee
de Wereldoorlog”  van dr. L. de Jong aan
dacht besteed aan het fascisme in Neder
land.
Omvangrijke dissertaties als van Joosten 
en de Jonge plegen niet in brede kring 
gelezen te worden. Een populair geschre
ven werk kan een bredere belangstelling 
trekken.
Er was sinds 1966 materiaal genoeg om 
van een vernieuwde druk van ,,De Her
stellers”  veel te verwachten. Wim Zaal 
heeft bekende figuren uit het vroeg fas
cisme, na de oorlog, persoonlijk gekend 
zoals Wouter Lutkie en ,,Zwart-Front” - 
leider Arnold Meyer.
Het boek wordt op de achterkaft aangepre- 
zen als een bewerking van ,,De Herstel
lers”  met nieuw bronnenmateriaal; en als 
,,een sensationele inside-story” .

Martin Ros in het Algemeen Dagblad van 
13 augustus een interview met Wim Zaal 
publiceerde. In de kop lezen we Wim Zaal 
schreef een onthullend boek” .
Nu is opvallend dat Martin Ros de redak- 
tie voert van de serie ,,Unofficial Histo- 
ry” , waarin het boek van Wim Zaal ver
scheen. Na lezing van het boek moet ik 
tot mijn spijt zeggen dat dit interview 
op een verkoopstunt lijkt.
In zijn inleiding zegt Wim Zaal dat hij 
door na-oorlogse contacten met Wouter 
Lutkie geïnteresseerd is geraakt in het 
Nederlands fascisme. Nu is Lutkie onge
twijfeld een boeiend figuur. A. A. de Jonge 
wijst er op dat deze rooms katholieke 
priester de overgang van het vroege fas
cisme naar het radicalisme van het na
tionaal socialisme niet heeft meegemaakt. 
Lutkie bleet anti-nazi en anti-Duits.
Zaal zegt dat de geschiedenis van Lut- 
kies blad ,,Aristo”  eens beschreven zou 
moeten worden. Maar juist de passages 
over dit blad zijn in deze bewerking van 
,,De Herstellers”  sterk bekort.
Wanneer Wim Zaal zich met zijn bronnen
materiaal en zijn persoonlijke ervaringen 
met Lutkie aan een beschrijving van de ge
schiedenis van ,,Aristo”  zou zetten, kan 
hij wellicht tot een interessant boek ko
men. Hoewel het de vraag iS of hij - ge
zien de invloed die de oudere Lutkie op 
hem heeft gehad - hiervoor objectief 
genoeg kan zijn.
Als bewerking van ,,De Herstellers”  moet 
dit nieuwe boek echter als een mislukking 
worden beschouwd.

H. van Spanning.

KOPY-BEWERKING Kleine letters

Wie echter ,,De Nederlandse Fascisten”  
leest en vergelijkt met ,,De Herstellers”  
wacht een teleurstelling. Het is meer een 
journalistieke kopy-bewerking van ,,De 
Herstellers”  geworden dan een nieuw 
boek. Bovendien bevatte,,De Herstellers”  
een aantal interessante foto’s. Deze zijn 
thans niet opgenomen. ,,De Nederlandse 
Fascisten”  was net van de persen toen

1) L. Joosten: Katholieken en Fascisme 
in Nederland 1920 - 1940.

2) Wim Zaal: De Nederlandse Fascisten 
(reeks Unofficial History) Wetenschap
pelijke Uitgeverij, Amsterdam; prijs 
f22,50.

3) Wim Zaal beperkt zich in zijn boek tot 
de fascistische bewegingen vóór de 
NSB.

financiële situatie van uw gezin zich de 
afgelopen twaalf maanden ontwikkeld”  ver
klaarde in Nederland 21 procent der onder
vraagden - evenveel als in januari - dat 
deze iets was verbeterd, en 4 procent - 
eveneens zoals in januari - dat deze wezen
lijk was verbeterd. In alle andere landen 
werd de ontwikkeling als minder gunstig 
beschouwd: in Duitsland, Frankrijk en 
Italië constateerde respectievelijk 1, 4, 
2,2 en 1,2 procent een wezenlijke, en 13,7, 
18,9 en 10,0 (20,9, 19,1 en 11,2 in januari) 
een geringe verbetering.

ALGEMENE
ECONOMISCHE TOESTAND

Nederlanders bleven onveranderd meer 
pessimistisch over de algemene econo
mische toestand van hun land dan andere 
,,Europeanen” . Niet minder dan 40 pro
cent (hetzelfde percentage als bij de 
in januari gehouden enquête) beantwoord
de de vraag ,,Hoe heeft de algemene eco
nomische situatie van uw land zich volgens 
u het afgelopen jaar ontwikkeld?”  met 
,,enigszins verslechterd” . In Duitsland 
was dit percentage 33,5 (in januari nog 
19,2), in Frankrijk 20,5 en in Italië 32,8 
(in januari 20,0 en 33,3).

Vooral Italianen en Nederlanders meen
den dat sprake was van een aanzienlijke 
verslechtering. In Italië steeg dit perten- 
tage van 21,4 in januari tot 36,3 in april, 
In Nederland daalde het van 18 tot 15 
procent. In Duitsland steeg het met ruim 
7 procent (van 3,4 tot 10,5 procent), in 
Frankrijk daalde het van 6,2 tot 5,1 
procent.

___ EN HET KOMENDE JAAR

Het percentage Nederlanders dat de ko
mende twaalf maanden een geringe ver
slechtering van de algemene economische 
toestand verwacht blijft, in vergelijking 
met andere Europese volkeren, onveran
derd hoog.

Een dergelijke ontwikkeling werd verwacht 
door 34 procent (in januari nog 37 procent). 
Anderzijds was ook het percentage Neder
landers dat een duidelijke verbetering in 
het verschiet zag liggen hoger dan in 
andere landen. Negen procent verwachtte 
een dergeliijke ontwikkeling (slechts één 
procent in januari).

WERKLOOSHEID

De verwachting dat de werkloosheid de 
komende twaalf maanden enigszins zal toe
nemen leeft in Nederland sterker dan in 
andere landen (42 procent in Nederland,
30,5 procent in Italië), maar is de afge
lopen maanden wel iets verminderd: in 
januari verwachtte nog 47 procent een ge
ringe toeneming. Dat de werkloosheid 
sterk zal afnemen geloofde in Nederland 
niemand (althans niet een aantal in pro
centen uit te drukken).

PRIJSSTIJGINGEN

Vrijwel niemand geloofde dat de afgelopen 
twaalf maanden de prijzen waren gedaald, 
maar de Nederlanders waren op dit punt

meer categorisch dan Fransen, Duitsers 
of Italianen. Bij de laatste drie enquêtes 
was het aantal Nederlanders dat meende 
dat de prijzen waren gedaald niet in pro
centen uit te drukken, in de andere landen 
was een percentage variërend van 0,1 tot 
0,6 (in Duitsland in januari)_deze mening 
toegedaan. Dat de prijzen sterk zijn ge
stegen geloofde 81 procent van de Neder
landers, 84,5 procent van de Italianen, 
50,8 procent der Fransen en 73,2 procent 
der Duitsers. In januari waren deze per
centages 83,0, 62,3, 54,9 en 49,9.

Opmerkelijk is ook dat, terwijl er altijd 
wel een in een percentage uit te drukken 
aantal personen is dat de vraag niet kan 
beantwoorden, in Nederland, als enige 
land, ieder een oordeel over de prijsont
wikkeling heeft. Het percentage dat zei de 
vraag niet te kunnen beantwoorden is bij 
de laatste drie enquêtes in Nederland nul 
geweest. Geen Nederlander heeft trouwens 
sinds oktober vorig jaar geloofd dat de 
prijzen de komende twaalf maanden zou
den verminderen. Een sterke prijsstij
ging wordt vooral verwacht door Fran
sen - 73 procent tegen 44,5 procent in 
januari -, door Nederlanders - 48 pro
cent (54 procent) - en door Duitsers -
43,1 procent (27,9 procent).

GROTE AANKOPEN

Vooral Nederlanders en Fransen menen 
dat het thans de tijd is om grote ge
bruiksartikelen als meubelen, wasma
chines en televisietoestellen te kopen, 
Italianen daarentegen achten de huidige 
periode daarvoor weinig geschikt. Bijna 
de helft - in beide gevallen 49 procent - 
van de ondervraagde Fransen en Neder
landers achten het thans de tijd voor gro
te aankopen (tegen respectievelijk 43,3 
procent der Fransen en eveneens 49 pro
cent van de Nederlanders in januari).

NEDERLANDERS
BLIJVEN SPAARZAAM

Nog steeds is het percentage Nederlan
ders dat meent dat het zin heeft onder 
de huidige economische omstandigheden 
te sparen groter dan in andere landen, en 
het is dit ook ten tijde van de vorige en
quêtes steeds geweest.

In Nederland beantwoordde 43 procent 
de vraag of sparen thans zinvol is met 
een volmondig ,,ja” , 16 procent reageer
de met een ,,ja, misschien” , 15 procent 
met een ,,waarschijnlijk niet”  en 24 pro
cent met ,,zeer zeker niet” . Deze per
centages zijn sinds de vorige enquêtes 
betrekkelijk weinig veranderd: in april 
en oktober vorig jaar was circa 45 pro
cent overtuigd van het nut van sparen, 
in april van dit jaar 43 procent.

Het percentage Italianen dat sparen thans 
een zinvolle aangelegenheid vindt is lager 
dan in enig ander land: 27 procent, tegen 
nog 45,2 procent in januari. Ruim 30 pro
cent van de Fransen (vrijwel onveranderd 
sinds januari) en eveneens van de Duit
sers (nog 45,3 procent in januari) ziet 
heil in sparen thans.

H. L.



VRIJDAG 14 SEPTEMBER 1973

Drie vakcentrales:

Verwijder knelpunten uit nieuwe belastingtarieven
De besturen van NVV, NKV en CNV 
hebben aan regering en parlement een 
rapport aangeboden met een inventarisa
tie van de belangrijkste knelpunten die 
door de invoering van de nieuwe tarief
structuur van de loon- en inkomstenbe
lasting per 1 januari van dit jaar zijn 
ontstaan.

Het Overlegorgaan meent dat het weg
nemen van de knelpunten de hoogste voor
rang verdient.
In het ontwerp-urgentieprogramma 1974 
schreef het Overlegorgaan al dat het be
drag, dat gemoeid is met het niet-door- 
gaan van de inflatiecorrectie, voor de 
helft moet worden besteed aan een ver
hoging van de belastingvrije voet en het

terugdraaien van de nadelen voor bepaalde 
groepen, die zijn ontstaan bij de invoering 
van het schijventarief.

Het rapport noemt enkele alternatieven 
Voor weduwen met jonge kinderen zal 
de vaste inkomensaftrek met f500,- moe
ten worden verhoogd. Daarnaast is in
voering van een noodmaatregel voor we
duwen met één kind nodig, wat neerkomt 
op een extra inkomensaftrek van f 165,65. 
De kosten van deze laatste maatregelen 
worden op f 110.000,- geschat.

Voorts zal ongeveer f20 mln. nodig zijn 
voor het verhogen van de vaste inkomens
aftrek met f500,- bij onvolledige gezin
nen als het gaat om niet-buitenshuis

werkende alleenstaanden met jonge kin
deren. Voor de buitenshuis werkende al
leenstaande wordt voorgesteld dat binnen 
de zgn. 4 procent-regeling de werkelijk 
gemaakte kosten boven een bepaalde 
grens (10 procent van het bruto-inkomen) 
afgetrokken mogen worden. De budget
taire gevolge'n hiervan zijn niet bekend.

Het rapport stelt voor ongehuwden jonger 
dan 35 jaar voor de belastingvrije voet 
met f400,- te verhogen (geschatte gevol
gen fl50  mln.). Wanneer realisering van 
deze eis in 1974 op budgettaire moeilijk
heden stuit, dient bedacht te worden, aldus 
het rapport, dat in ieder geval voetoptrek- 
king met ongeveer f 145,- noodzakelijk is 
(gevolgen ongeveer f54 mln.).

De vakbeweging pleit voorts voor een 
meer gedifferentieerde inkomensaftrek of 
een extra inkomensaftrek, die ten goede 
moet komen aan volledige gezinnen met 
een betrekkelijk laag inkomen. De vaste 
inkomensaftrek voor de werkende ge
huwde vrouw moet gecombineerd worden 
met een glijdende inkomensaftrek, die 
zodanig wordt vastgesteld dat het voor de 
lagere inkomensgroepen ontstane nadeel 
ongedaan wordt gemaakt.

De wijzigingen moeten volgens het Over
legorgaan neutraal worden gefinancierd. 
Dit betekent dat de alternatieven in de 
sfeer van de loon- en inkomstenbelasting 
zullen moeten worden gedekt.

Bouwen voor iedereen 
is nauwelijks duurder
Gehandicapten, mensen die door hun ge
brek niet meer volledig kunnen functio
neren in deze maatschappij, tenzij die 
maatschappij zich hier en daar een beetje 
schikt. Mentaliteitsverandering noemen 
we dat. Altijd in je gedachten mee laten 
spelen, dat er mensen zijn die zich 
bijvoorbeeld niet meer op twee benen 
kunnen voortbewegen en toch gaarne aan 
het leven willen blijven deelnemen. Ont
werpers en bouwers vooral zijn degenen, 
die hun projecten zodanig zouden moeten 
maken, dat ze écht voor iedereen toe
gankelijk zijn.

Verzonken trottoirbanden bij oversteek
plaatsen, geen drempels en draaideuren 
meer, geen monumentale trappen bij de
ingang van openbare gebouwen........  Als
je er over nadenkt, zijn de obstakels 
die een gehandicapte op zijn weg tegen
komt bijna onoverkomelijk. Eerste en 
tweede jaars studenten van de Technische 
School afd. bouwkunde in Delft zijn een 
dag in een rolstoel gaan zitten en hebben 
gepoogd de plaats te bereiken en de dingen 
te doen die zij normaal ook deden. De 
resultaten waren onthutsend, maar gaven 
hun tevens nieuwe impulsen voor hun 
ontwerp-oefeningen waarin zij rekening 
houden met allerlei categorieën gehan
dicapten. De studenten zitten in de werk
groep ,,Bouwen voor iedereen” .

Een van de oprichters van de werkgroep 
is ir. J. J. Kroon. De redactie van,,Tref
punt” , tijdschrift van het departement 
van cultuur, recreatie en maatschappelijk 
werk, had met hem een gesprek. In het 
dezer dagen verschenen nummer van dit 
tijdschrift wordt nader ingegaan op de 
toegankelijkheid voor gehandicapten en 
op de kosten, die verbonden zijn aan het 
aanpassen van gebouwen en woningen.

,,Als je willekeurig woningwetwoningen 
bekijkt, dan blijkt dat de huur nauwelijks 
hoger wordt, wanneer je aanpassingen 
voor rolstoelgebruikers op tijd aan
brengt.”  Ir. Kroon kan aan de hand van 
concrete, voorbeelden bewijzen dat zijn 
woorden geen loze kreten zijn. De extra 
voorzieningen en kleine veranderingen 
waardoor iemand in een rolstoel zich 
gemakkelijk door het huis kan bewegen, 
kosten tijdens de bouw niet zoveel meer.

Er wordt alleen niet aan gedacht om ze 
aan te brengen.

,,In de praktijk blijkt vaak, dat ook wanneer 
het niet kostenverhogend werkten wanneer 
de constructies die je bedenkt om bij
voorbeeld oneffenheden te vermijden niet 
meer manuren kosten, dat ze op bouw- 
vergaderingen toch een zekere weerstand 
oproepen, omdat het ongebruikelijk is.

Het is allemaal een kwestie van menta
liteitsverandering in de normale bouw
praktijk. Men moet aan het idee wennen 
en dat duurt lang,”  aldus ir. Kroon. 
Aan de Delftse T.H. begint men - op 
beperkte schaal - al vroeg met dat wen
nen. De werkgroep ,,Bouwen voor 
iedereen”  is in 1971 opgericht omdat 
men vond dat de gebruikelijke ontwerp- 
grondslagen wat te eng zijn opgesteld. 
,,Men gaat over het algemeen uit van de 
gemiddelde mens, waarvan niemand weet 
of die echt wel bestaat, of van de ideale 
mens, die nog veel minder bestaat. Allerlei 
categorieën gehandicapten kunnen de ge

bruikelijke voorzieningen in openbare ge
bouwen en woningen niet gemakkelijk ge
bruiken. Wij vinden dat hetbijdeontwerp- 
grondslagen hoort om daar mee rekening 
te houden. De werkgroep is ontstéan uit 
een initiatief van vijf assistenten, die 
vonden dat er iets aan gebeuren moest.

Na enig beraad hebben we twee hoog
leraren bereid gevonden onder hun 
auspiciën deze oefeningen in het officiële 
studieprogramma op te nemen. Wij wer
ken, omdat het van assistentenzijde om 
speciaal geïnteresseerden gaat, nog met 
een kleine groep, hoewel er steeds meer 
belangstelling komt. De bemanning door 
studenten is zo, dat we officieel een 
ingenieur-assistent op twaalf studenten 
mogen toepassen en een studentenassistent 
op zes studenten. Dit beperkt de hoeveel
heid studenten die wij kunnen helpen. 
De belangstelling van studentenzijde over
treft steeds de capaciteit.”

ONGEGROND

Aanvankelijk werd de initiatiefnemers 
vaak verweten dat de rolstoelcomplicatie 
in het ontwerp te zwaar was, vooral voor 
jongerejaars (,,Het vak is al moeilijk 
genoeg” ). Dit verwijt bleek ongegrond. 
De studenten namen zonder veel extra 
problemen de rolstoel in hun ontwerpen 
mee, misschien juist omdat ze jongere
jaars waren en daardoor immers minder 
belast met gebruikelijke ontwerpgrond- 
slagen. Men kan zelfs zeggen dat de 
rolstoel didactische voordelen biedt: hij 
inspireert de ontwerper tot een ongewone, 
reele kijk op gewone bouwkundige pro
blemen. Een deur, bijvoorbeeld, wordt 
niet zo gemakkelijk klakkeloos toegepast, 
maar eerder op zijn merites (ook voor 
niet-gehandicapten) bekeken.

Een aantal nieuwe hotels is gemakkelijker 
toegankelijk voor gehandicapten, eigenlijk 
zonder dat men dat bewust heeft gewild. 
,,Het is zo ,”  zegt ir. Kroon, ,,dat het 
moderne comfort dat de hotels uit con- 
currentie-oogpunt willen bieden, als het 
ware ook meteen meebrengt dat het dan 
voor gehandicapten makkelijker wordt.

Want rekening houden met de rolstoel 
betekent, dat het voor iedereen gewoon 
gemakkelijker wordt. Het ontbreken van 
oneffenheden, ruimere toegankelijkheid 
van allerlei ruimten is voor iedereen 
prettig. Er zijn in Nederland ook hotels 
die er welbewust iets aan doen, zoals in 
Utrecht Holiday-Inn, en het bekende voor
beeld in Zuid-Limburg waar een speciaal 
hotel voor gehandicapten is. In het buiten
land zijn de^moderne hotels, net als de 
warenhuizen, ook uitstekend voor gehan
dicapten toegankelijk. De natte cellen 
(douches en toiletruimten) blijven altijd 
erg moeilijk.”

De werkgroep ,,Bouwen voor iedereen”  
onderhoudt goede contacten met deskun
digen op het gebied van revalidatie. Er 
worden bijvoorbeeld excursies gemaakt 
naar Het Dorp en gastdocenten uitgenodigd.

Over een aantal jaren is er in ieder 
geval een groep architecten die bij hun 
ontwerpen met gehandicapten rekening 
zullen houden. Het is alleen jammer dat 
Delft in dit opzicht een uitzonderings
positie inneemt: de andere T.H.’ s in 
Nederland zijn nog niet zo ver.

Op de speelplaats 
van het heil

Drs. T. M. Gilhuis is de schrij
ver van het zesde cahier dat 
uitgegeven werd door de Unie 
„School en Evangelie” . Aanvan
kelijk werd deze brochure aan- 
gekondigd onder de titel: „Er 
ruist langs de wolken...” . Naar 
mijn smaak is de ondertitel nog 
het best gekozen ifl.: „De school 
met de bijbel en de gerechtig
heid op Aarde” .

ZACHARIA 8 : 5
Gegrepen door deze tekst is de 
auteur aan het werk gegaan. Je 
hebt het geyoel dat je  bij de hand 
gepakt wordt en niet meer los ge
laten zal worden totdat je beloofd 
hebt de volgende bladzijden se
rieus te overdenken. ,,Wilt gij ten 
leven gaan? Vangt hier het deugd
zaam leven aan,”  zo wordt ons 
door de dichter Jodocus van Lo- 
densteyn voorgehouden. Dus aan
dacht voor het zesde couplet en 
niet stoppen -bij ,,’t oog omhoog, 
het hart naar boven” . Ja en dan 
zitten we met de vraag: Ver
schuift de aandacht niet te veel 
van de hemel naar de aarde? Ko
men we hier niet terecht in ge
vaarlijk horizontalisme? Gilhuis 
gaat met ons op stap om het ant
woord op deze zo actuele vraag te 
zoeken.

Via Dr. Wemer Krusche (Mag- 
denburg D.D.R.), een werkgroepje 
uit Talzé (Frarücrijk), J. M. de 
Jóng, Berkouwer, Berkhof komen 
we terecht bij het Nieuwe Testa- 
ringen n.a.1. van de eerste han
delsconferentie in 1964 gehouden, 
teksten van een briefwisseling van 
acht geestelijken en Martin Lu- 
ther King met als slot een relaas 
van het wreed verstoorde spel van 
de negenjarige Phan Ti Kain- 
Phoe. Maar dan komen we bij de 
hoofdstukken waar Gilhuis zijn 
vaart vermindert en omzichtig 
verder gaat. In het hoofdstuk 
,,Links èn rechts in de school”  
spreekt Gilhuis zich waarschu
wend uit: „Worden wij a'ls wer
kers , in de school met de bijbel 
het hier niet eens over de inhoud 
van het bijbelse begr^ gerechtig
heid, blijven wij hier van achter 
de lessenaar dubbelzinnige ant
woorden geven, dan zal, evenals 
een kerk die zo doet, ook de 

school met de bijbel door de op

ment. Uiteindelijk mogen we dan 
pauzeren bij de boodschap van de 
Heer in Joh. 13: 34. ,,Een nieuw 
gebod geef Ik u, dat gij elkander 
liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, 
dat gij ook elkander liefhébt.” 
Maar dan begint het pas goed, 
want Gilhuis concludeert: ,,Gelo
ven doe je met je handen” . En hij 
gaat meteen een plan de campag
ne ontwerpen. Het zitten te zitten 
is er niet bij, het duimen draaien 
ook niet. Een shagje draaien mag, 
maar daarna dan verder met de' 
volgende 80 blz.
U vindt enkele verhalen over An
golese gevangenen, een Joods 
meisje" te Moskou, een Palestijn
se vluchteling, een blind meisje in 
Gaza, de „gastvrije”  ontvangst 
van een buitenlandse werknemer, 
twee nooit uitgesproken redevoe- 
groeiende jongeren — met een 
scherp oog voor relevant en niet- 
relevant — worden afgeschreven 
als een instituut zonder enige ori
ginele identiteit. Is hier een weg 
ter ontkoming?
In de eerste plaats dienen we hier 
in verband met de genoemde pro
blemen wederzijds over dezelfde 
informatie te beschikken. Daarna 
zuUen we de dialoog onder elkaar 
met niet aflatende ernst en vol
harding voort dienen te zetten.”

OPDRACHT
Dat is een opdracht aan ons al
len. Het is heel plezierig om de 
ogen af en toe te sluiten, , ver
moeid als we zijn door alles wat 
om ons heen gebeurt. Maar zijn 
we daarmee klaar? Of we nu nog 
leerplichtig zijn of niet. Gilhuis 
wU ons wakker schudden door sa
men met de dichter Jan Wit het 
lied te zingen „tegen onrecht, -te
gen dwang” . Luisteren en door
dacht spreken, gevolgd door doo'r- 
dacht handelen is een levenslange 
taak voor oud en jong.
Dit zesde cahier van de serie 
sluit aan op de voorgaande ca
hier, geschreven door Prof. Ver- 
kuyl en Drs. Plomp. Ook hierin 
vindt u een aantal suggesties 
voor de praktijk. Deze brochure 
telt 118 bladzijden en de prijs 
is f 8,90.
U kunt het boekje bestellen bij 
het bureau van de Unie „School 
en Evangelie” , Oosteinde 114 
Voorburg.
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Deze adverteerder plaatste 
alleen een advertentie 
in „de nederlander’
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Houthandel S. 0 . de Vries B.V.
Ulst - Telefoon 05155-544

Voor a l uw bouwhout/hardhout 
en p laatm ateria len

* Voor LOODGIETERS-, GAS, SANITAIRE- EN 
!  LEIWERKEN

1
I

(oOk asfa It-s hing les) in en op uw  
bouw w erken naar het sinds 1848 be
kende en vertrouw de adres:

I OEBR. BEKKER N .V .
I  KELDERS 27 - LEEUWARDEN
I TELEFOON 05100-20841
I L . .

BETONFABRIEK .VRIJENBAN’
A.M.HOEKE

Rotterdamseweg 376 - Delft 
Telefoon 015-560193 - b.g.g. 124008

BETONWAREN

AANNEMERSBEDRIJF

B.V. RADIX &  VEERMAN
Oudelandsweg 30 - Telef. 03480-2204 
WOERDEN

Vehbouw - N ieuw bouw  door geheel Nederland

é V e r i t e v o g e l  & Z o o n  A s s u r a n t i ë n

Badhuiss'raaf 55Viissi'gen 
Tefef. 01:8^-4451

Ë
Uw vertrouwen waard

L E T Z E R  V E N T E V O G E L
M A K E L A A R S  M AATSCHAP

AANNEMINGSBEDRIJF

O O G VLIET &  Z N . B.V.
Burgerlijke- en U tilite itsb o uw

•  N IEU W B O U W
•  VERBOUW
•  O N D ER H O U D

ZWIJNDRECHT
Molenvliet 9 - Tel. 26651-27034-24330

V A N  DE BUNT- 
RU

T  N V .
★  mengvoeders , ★  granen ★  bloem en meel
★  Kunstmeststoffen ★  ruwvoedeis
IM ijvérh eidsstraat 24  -  Telefoon 2342 ■- Nijkerk ̂

TUINAANLEG

BINDER aV . - RHOON
Aanleg en onderhoud van

GEMEENSCHAPPELIJKE TUINEN, PLANT
SOENEN, PARKEN, SCHOOLTUINEN etc.
* grond- en straat-

werken * onderhoud van
* drainages - groenvoorzieningen

rioleringen * onkruidbestrijdingen
* beplantingen * kleigrond, teelaarde
* windkeringen en * graszoden en

afrasteringen graszaden
* aanleg grasgazons * bloembakken

D o r p s d i j k  5 0 - 5 2  - P o s t b u s  8 2 0  - R H O O N

T e l e f o o n  0 1 8 9 7  - 2 3 6 7  - 2 3 8  5

RIJDAM

alphen aan den rijn 
07120-91543 
043-21248 
maastricht

N V  T E C H N I S C H  B U R E A U  
A L P H E N  A A N  D E N  R J J N

metaalspuiten
machinebouw
staalkonstrukties
kranenbouw
roeiwerken

Dames grijpt de winst!!
De grootste en goedkoop
ste bontzaak v. Nederland 
geeft alléén de maand au
gustus 20% zomerprijzen- 
korting! Duizenden korte 
en lange

BONTMANTELS
bonthoeden en -colliers, 
met3 jaar waarborggaran- 
tie. Nu kopen en in de 
winter betalen. Gratis be
waren. Desgew. zeer soe
pele kredietservice.

De
Bontkoning
Hoogstraat 97, Rotterdam- 
C.,tel. 010-117.117.
Groot parkeerterrein voor 
de zaak. Vrijdagavond tot 9 
uur geopend.
Hooghuisstraat 3 (straat 
schuin t.o. Hema), Eindho
ven, tel. 040-61100. 
Vrijdagavond tot 9 uur 
geopend.
Voorstreek 71, Leeuwar
den, tel. 05100-20713. (In 
Leeuwarden is géén koop
avond).
Bij koop algehele reiskos- 
ten-vergoeding (ook benzi
ne auto).ne auto).

BUL
TEXTIEL
OËGSTGEEST

De Kempenaerstraat 
30

Telefoon 
01710-50808 J

p o litieke  partijen , dem okratisering , n ieuw e bestuursvorm en, so- 
ciaal-ekonom lsch beleid , woningbouw  . . .

REGEREN - REAGEREN, een cursus burgerschapskunde
40 sch tifte lijke  lessen voor 25.-

Partijen en partijs te lse ls , vo lksvertegenw oord igers , recht en 
rechtspraak, gem eente  en provincie, m iilieu b eh eer. . .

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteringscursus
12 sch rifte lijke  lessen -j- docum entatie  voor 9.50

O ntw ikkelingshu lp , kolonialism e, bew apertingsw edloop, bevol
kingsexplosie, in ternationale  sam enw erking  . .  .

WERELD OP HANDEN, een cursus over ontwikkelingssamenwerking
10 schriftelij'ke lessen - f  docum entatie  voor 1 0 . -  (i.s .m . NO VIB)

H et raadlldm aatschap, de begroting , ruim telij'ke ordening, sub
s id ieregelingen , gew estvorm ing . . .

DE GEMEENTERAAD, een cursus gemeentepolitiek
23 sch rifte lijke  lessen voor 2 0 . ^

W e t op de ondernem ingsraden, vergadertecbn iek, bedrijfsecono
m ie, de vakbew eging, sociale  verzekeringen, personeeisbele id  . . .

DE ONDERNEMINGSRAAD, een cursus voor ondernemingsraadsleden
34 sch rifte lijke  lessen voor 35.-

Vraag nog heden een fo id er voor nadere in lichtingen onder ver
m elding van de le tte rs  NR bij

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden, telefoon (01710) 46803
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Een beleid m et veel 
vraagtekens I

Actueel commentaar dr. R. J. H. Kru'isinga, 
fractie-voorzitter CHU in de Tweede Kamer

In de miljoenennota kondigt de regering 
een aantal maatregelen aan die in belang
rijke mate afwijken van het christende
mocratische program, een aantal van die 
maatregelen zal belangrijke maatschap
pelijke gevolgen met zich brengen. Gevol
gen, waarvan wij vrezen dat ze voor 
het land niet heilz&am zijn.
In troonrede en miljoenennota tracht de 
regering nogal indruk te maken met haar 
anti - inflatiebeleid.

Wij betwijfelen of de door de regering 
genomen maatregelen het gewenste effect 
zullen hebben. Ze maken op ons niet een 
overtuigende indruk.
Onze reactie op de revaluatie vindt u 
uitvoeriger elders in dit blad en Schollen 
gaat in het hiernaast afgedrukte artikel 
uitvoerig in op enkele financiële en eco
nomische gevolgen van de regeringsmaat
regelen. Hij noemt het beleidsbeeld in 
verschillende opzichten somber en zijn 
voorlopig eindoordeel is niet positief. 
In de miljoenennota is een tirade te vin
den over het oyerheidstarieven-beleid. 
Tolman heeft daar de vorige maanden tot 
tweemaal toe reeds vragen over gesteld. 
De uitspraken omtrent het overheids-

tarievenbeleid vinden wij niet erg reeel. 
Aan de ene kant stelt de regering zich
zelf ten voorbeeld aan de anderen, maar 
tegelijkertijd ontziet de regering zich 
niet om o.m. de aart gastarieven belangrijk 
te verhogen en voert ze in feite een hoog 
tarief voor het kentekenbewijs in.
Hoe die beide stellingnames zich met e l
kaar verdragen is voor ons vooralsnog 
niet duidelijk.
Er zijn meer vraagtekens. De regering 
zal een studie ondernemen naar de rente
aftrek voor leningen en naar het functio
neren van de successiewetgeving. Maar 
wat zijn de beleidsdoeleinden, die achter 
die studies schuil gaan?
Het valt toch niet aan te nemen, dat de 
regering die studies onderneemt zonder 
dat zij maatregelen in die sectoren over
weegt!
De D ’66-minister Gruijters heeft de af
trekbaarheid van de hypotheekbetaling voor 
de eigen woning al ter discussie gesteld. 
Dat zou opnieuw afbreuk doen aan de be
vordering van het eigen woningbezit. Dat 
is een belangrijk punt van ons program. 
Wat wij bijzonder achten is, dat de to
taliteit van het anti-inflatiebeleid voor

In verschillende opzichten 
een somber beeld

(Commentaar van mr. W. Schollen op de miljoenen-nota 1974)
Minister van financiën Duisenberg is 

geen man van veel woorden. Zijn eerste 
miljoenennota is beduidend kleiner van 
omvang dan die van zijn voorganger Ne- 
lissen. Maar het zou mij een lief ding 
waard zijn geweest wanneer deze ver
mindering niet alleen de hoeveelheid ge
bruikte woorden betrof, maar ook de 
voorgestelde ontwikkeling van de rijks
uitgaven. Het tegendeel is echter het ge
val. Vergeleken met de ontwerpbegroting 
1973 zullen de uitgaven in 1974 stijgen 
met niet minder dan - afgerond - 8100 
miljoen gulden. In 1973 was de stijging 
ten opzichte van 1972 ruim 5500 miljoen 
gulden. En dit verschil van ongeveer 2500 
miljoen meer stijging van de overheids
uitgaven is niet alleen een kwestie van 
inflatie: de zogenaamde relavante uitga
ven (wat eenvoudiger gezegd: de over
heidsuitgaven zonder de ambtenarensa
larissen) stijgen in 1974 ruim 1 miljard 
meer dan in 1973. Het stijgingspercen- 
tage van de uitgaven van de overheid 
groeit dan ook van 8,4 in 1973 tot 9,8 
in 1974.
Bij de sterke stijging van de overheids
uitgaven in 1974 plaats ik een groot 
vraagteken. Is dit verantwoord gelet op 
de inflatoire ontwikkeling waarin we ons 
ook in Nederland nog volop bevinden? 
Het is waar dat in de uitgavenstijging 
een grote tegenvaller zit van 500 mil
joen gulden, nodig voor de financiering 
van de Europese gemeenschappen. Maar 
daargelaten dat van deze tegenvaller een 
vierde gedeelte niet wordt gedekt, moet 
toch de vraag worden gesteld of juist met 
het oog op deze tegenvaller een zeer 
restrictief beleid ten opzichte van de an
dere uitgaven niet noodzakelijk is. Daar
van blijkt echter niet.

Een tweede punt dat mij met zorg ver
vult betreft de beslissing van het ka
binet om het begrotingstekort - dat wil 
zeggen het bedrag dat door leningen en 
niet door betalingen wordt gedekt - in 
de komende jaren met 650 miljoen te doen 
stijgen en daarvan in 1974 reeds meer dan 
de helft, namelijk 400 miljoen, te gebrui

ken. In een ambtelijke studie was welis
waar de mogelijkheid geopperd om meer 
te gaan lenen, maar daaraan waren strik-, 
te voorwaarden verbonden. Die voorwaar
den zijn op dit moment beslist niet ver
vuld. Nog meer zorg geeft mij de be
slissing om deze ,,ruimte”  helemaal te 
bestemmen voor vergroting van de uit- 

• gaven en niet tevens voor een deel te 
gebruiken voor afremming van de stijging 
van de belastingdruk. ■ Het programma op 
hoofdzaken van de drie christen demo
cratische partijen doet over deze zaak 
geen uitspraak, de mogelijkheid om meer 
te gaan lenen is namelijk pas heel re 
cent in het beeld gekomen. Nog niet zo 
lang geleden dacht men eerder over ver
kleining van het begrotingstekort dan over 
vergroting. Naar mijn oordeel is het ech
ter bepaald in strijd met de geest van het 
program in hoofdzaken, waar onder voor
waarden met een maximale belastingdruk- 
stijging van 0,5 procent akkoord werd ge
gaan, om deze grotere leningsmogelijk- 
heid (nu even aannemende dat die ver
antwoord zijn) geheel voor vergroting 
van de uitgaven te gebruiken en naast 
de belastingdruk van 0,6 procent - het 
door keerpunt genoemde percentage - te 
verhogen. Ik kan mij niet voorstellen dat 
wij als CHU-fractie ons met deze grond
toon van het financiële beleid voor 1974 
akkoord zullen kunnen verklaren.

BELASTINGPOLITIEK

De uitwerking van de voor 1974 door het 
kabinet noodzakelijk geoordeelde belas- 
tingdrukstijging vervult mij evenzeer met 
zorg. Het dekkingsplan 1974 isnamelijkte 
eenzijdig opgebouwd. Niet alleen is er een 
veel sterkere drukverzwaring in de sfeer 
van de directe belastingen dan in de sfeer 
van de indirecte belastingen, maar bo
vendien wordt in de sfeer van de d irec
te belastingen de verhoging voor het over
grote deel gevonden bij de loon- en in
komstenbelasting. Wat zijn daarvan de 
bezwaren?
In de eerste plaats verwijderen we ons 
in Nederland daarmede steeds verder

ons niet werkelijk overtuigend is.
Dat beleid op het gebied van geldont
waarding achten wij juist nu van de al
lergrootste betekenis.
De inkomstentrekker in nominale guldens 
en de spaarder in nominale guldens is 
in deze jaren van inflatie het kind van de 
rekening. Veel mensen die jaren hebben 
gespaard en zuinig zijn geweest worden 
,de dupe.
Dat is al lange jaren zo. En dat moeten 
we ons goed realiseren.
Voor de inflatiebestrijding moeten werk
gevers, werknemers en overheid, zo staat 
het in de miljoenennota, een bijdrage 
leveren. Is die volgorde in de miljoe
nennota opzettelijk? Zal het een anti- 
inflatiebeleid zijn op kosten van de mid
denstand, zoals wordt gesteld in een 
verklaring van de middenstandorganisa- 
ties? Of zullen de ,,lasten”  van het anti- 
inflatiebeleid evenwichtig worden ver
deeld? Wat de overheid betreft past dan 
matiging in de sector van de overheids
bestedingen. Die matiging is er bij de 
overheid in het geheel niet!
Daarbij wordt de belastingdrukstijging 
gesteld op 0,6 procent. De christendemo
craten waren onder strikte .voorwaar
den akkoord gegaan met een maximale 
drukstijging van 0,5 procent. Terwijl ver
der hun mening is de mogelijke ge
oordeelde vergroting van het begrotings
tekort niet geheel te bestemmen voor uit
gavenvergroting.
Toch is er thans geen sprake van afrem
ming van de belastingdrukstijging.
Deze beslissing is naar ons oordeel zo 
al niet met de letter dan toch met de 
geest van het program op hoofdzaken 
van de christendemocraten in strijd.
Het zijn beslissingen, die naar onze 
visie niet passen in een duidelijk anti- 
inflatiebeleid. Welke prioriteit heeft dat 
beleid in de totaliteit van de doeleinden, 
die het kabinet zich stelt, eigenlijk?

Over de belangrijke vraagstukken van 
de geestelijke waarden in onze samen
leving vinden wij in de thans gepubli
ceerde staatsstukken erg weinig. Hier 
blijven nog vragen open. Toch is het 
erg wezenlijk op welke wijze de rege
ring de belangrijke veranderingen die 
zich nu in onze maatschappij voltrek
ken denkt te begeleiden.
In de welzijnssector missen we een vi
sie op een integrale aanpak. We hadden 
graag gezien, dat verdere voortgang was 
gemaakt na eerste stappen tijdens de 
regeringsperiode van het kabinet- De 
Jong zijn genomen op het gebied van de 
eenheid van financiering van de extra

murale zorg. Dat had knelpunten als bij 
de financiering van sommige vormen 
van dagverblijven en m.o.b.’ s kunnen hel
pen oplossen. Het zou ook een stap kunnen 
zijn naar een meer efficiënte welzijns
zorg en een betere gezondheidszorg. Die 
schiet juist door een gebrek aan een
heid van beleid te kort.
Ook op het terrein van het milieubeleid 
zijn wij teleurgesteld. Naar ons oordeel 
vindt de wetgeving op het gebied van de 
milieubeheer onvoldoende voortgang. Dit 
jaar had naar ons oordeel de indiening 
van een wet op de geluidshinder en een 
wet op de bodemverontreiniging dienen 
te worden aangekondigd. Dat dit niet is 
gebeurd achten wij een bijzonder belan- 
rijke tekortkoming van de regerings- 
plannen.
Op het gebied van defensie hebben wij 
niet de indruk dat de besteding van de 
gelden de toets van de kritiek doorstaan 
kan. De kwaliteit van hetdefensieapparaat 
baart ons grote zorg. Vooral als we er 
op letten hoeveel geld daaraan wordt 
besteed.
Er zijn natuurlijk maatregelen, die voor
gesteld worden, die onze instemming 
hebben. De verbetering van de positie 
van de in het bedrijf van haar man wer
kende vrouw beoordelen wij bepaald po
sitief. Terwijl wij ook waardering hebben 
voor de overigens geringe verbetering 
in de inkomstenbelasting voor de onvol
ledige gezinnen.
Daar staat echter tegenover, dat de 
middengroepen door het niet-doorgaan 
van de inflatiecorrectie in een moeilijke 
positie komen, daarbij komt voor de. 
zelfstandigen alsmede voor de midden
stand dan nog de extra moeilijkheid van het 
merkwaardige prijsbeleid van deze re 
gering. En bovendien zal de middenstand 
gebukt gaan onder een aantal maatregelen 
als het optrekken van het huurwaarde- 
forfait en het autokostenfictieforfait.
Voor de middenstand en voor zelfstan
digen komt er een moeilijke tijd. Dit 
kabinet- Den Uyl geeft aan <die groep 
kennelijk geen hoge prioriteit. 
Samenvattend: naast enkele punten, die 
wij bepaald waarderen, een beleid met 
teleurstellingen en vraagtekens. Te hoge 
overheidsuitgaven, een belastingsbeleid 
dat een te zware druk legt op belang
rijke groepen in ons volk, te weinig 
aandacht voor het eigen woningbezit, te 
weinig aandacht voor de middenstand en 
voor de zelfstandigen, geen overtuigend 
defensiebeleid, geen welzijnsbeleid met 
perspectief en te trage voortgang van de 
milieuwetgeving.

van de gemiddelde drukverhoudingen tus
sen directe en indirecte belastingen in 
Europa. In het kader van de totstandko
ming van een economisch/monetaire unie 
in Europa is een tegengestelde ontwik
keling juist geboden. De in de miljoenen
nota geopperde gedachte dat we volgend 
jaar deze zaak weer zouden kunnen recht
trekken lijkt mij, gelet op de politieke 
krachten die dit kabinet beïnvloeden, een 
illusie.
In de tweede plaats zou ik er op willen 
wijzen, dat de druk van de loon- en in
komstenbelasting in ons land reeds uit
zonderlijk hoog is. Dat roept allerlei 
heel vervelende verschijnselen op: af
wenteling, ontgaan, maar ook heel ge
woon ontduiking. Deze tendens zal door 
met name het, volledig achterblijven van 
de inflatiecorrectie verder worden ver
sterkt. De voor 1974 voorziene stij
ging van de belastingdruk met 0,6 procent 
is geheel gelocaliseerd bij de loon- en 
inkomstenbelasting. Ik kan dat geen goed 
beleid vinden.

SPECIFIEKE MAATREGELEN

Wat de specifiek voorgestelde fiscale 
maatregelen betreft, zou ik er mijn vol
doening over willen uitspreken dat dit ka
binet de oudedagsvoorziening voor zelf
standigen verder uitbouwt. Het niet meer 
mee laten groeien van het maximum is 
echter in strijd met de grondgedachte van 
de regeling. Maar voor de hogere midden
inkomens schijnt volgens dit kabinet niets 
te mogen gebeuren.
Ook de wijziging van de regeling voor de 
in het bedrijf van haar man meewerkende 
gehuwde vrouw - van belang voor met na
me agrariërs en middenstanders - bena
der ik positief.
Voor de verdubbeling van de huurwaarde 
van de eigen woning kan ik geen sympa

thie opbrengen. Drie jaar terug is de 
nieuwe regeling waarbij de kosten voor
taan niet meer aftrekbaar zijn, onder 
meer verdedigd met de gematigde huur
waarden die werden gesteld. Wie zich 
daardoor toen heeft laten overuigen komt 
nu wel bedrogen uit. Zowel strikt fiscaal 
beschouwd als uit het oogpunt van volks
huisvesting en bezitsvorming zie ik geen 
argumenten die een verdubbeling van de 
huurwaarden kunnen dragen.
De verhoging van de autokostenfictie in de 
inkomstenbelasting komt mij op het eer
ste gezicht erg fors voor. Bedacht moet 
worden dat deze maatregel in het bij
zonder neerkomt op grote groepen van zelf
standigen in de middengroepen. Deze ca
tegorie krijgt een cumulatie van lasten
verzwaringen te verwerken.
De noodmaatregel voor dea.o.w. ena.w.w. 
waardoor deze belastingvrij blijven c.q. 
worden, is een zwaktebod. Vorig jaar was 
met een structurele oplossing van deze 
zaak een begin gemaakt. Dat wordt nu 
weer volledig teruggedraaid. Ik betreur 
deze gang van zaken. Te meer waar het 
mij politiek voor dit kabinet volkomen 
onmogelijk lijkt volgend jaar wel tot be
lastingheffing van de enkel aow/aww- 
genieter te besluiten.
De verhoging van de benzineaccijns komt 
na de verworpen voorstellen van dit voor
jaar niet als een verrassing. Het is 
geen plezierig voorstel, maar het vormt 
in ieder geval enig tegenwicht tegen alle 
verhogingen in de directe sfeer. Ook een 
kabinet in andere politieke samenstelling 
zou dit voorstel hebben gedaan.
Het geheel overziende kan mijn voorlo
pig eindoordeel helaas niet positief zijn. 
Ik kan mij niet aan de indruk onttrek
ken dat in het financiële en fiscale beleid 
voor 1974 te weinig is gerealiseerd van 
het christen-democratisch programma op 
hoofdzaken.
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Wonll1974 
een probteem-iciar?

V ra a g  ’t  d e  BGM’s en  u w e e t m e e r

Vandaag, morgen en in de 
komende maanden gebeurt ’t. 

Het nieuwe kabinet pousseert 
z ’n piannen. De oppositie zal niet stil 

zitten. De kontrasten en opvattingen zijn 
tè belangrijk . . .  De kamer neemt zijn beslissingen. 

Belangrijk keerpunt. Dat bepaalt onder meer hoe 1974 
voor ons allemaal gaat worden.

Natuurlijk, u wilt met die ontwikkelingen op de hoogte zijn. 
Maar wees eerlijk . . .  wie lukt het nog werkelijk al het nieuws 
te volgen, dag in-dag uit?

De BGM’s zijn de ,,Beter-Geïnformeerde-Mensen”.
Ze hebben doorgaans weinig tijd. Tóch zijn zij op de hoogte.
Ze willen weten waar ze aan toe zijn in die woelige wereld van 
vandaag. En ze wéten wat er speelt. Want zij lezen een 
opinieblad. Zij kozen Accent.

Waarom Accent?
Accent is het snelst gegroeide opinieweekblad. Een blad 

met een eigen mening. Maar wel met een open oog voor rechts 
èn links. (Het bestaansrecht van een veelzijdig opinieblad.)

Bang om een rechtse mening te horen? Geïrriteerd door 
een gezonde nieuw-linkse opinie? Kom nou. U wilt uw mening 
toch toetsen aan die van anderen (ook ai zou u het principieel 
oneens zijn).

Accent behandelt verschrikkelijk véél zakenï Maar kort. 
Overzichtelijk. Zonder onnodige franje. Daarom zijn de BGM’s 
snel en goed geïnformeerd.

Accent: een nieuwe formule
Naast korte samenvattingen en helder kommentaar op het 

binnen- en buitenlands nieuws, brengt Accent ook veel fijne 
rubrieken.

Bijvoorbeeld Bob Spaak over sport. Mary Schuurman over 
koken. Metternich met beursnieuws. Mode, autonieuws, toerisme, 
geneeskunde . . .  rubrieken voor hem én voor haar.

Daarom is Accent ook nog eens een gezellig 
opinieweekblad.

Conclusie
Accent spaart tijd. Houdt u op de 

hoogte over alles wat belangrijk is.
Is bovendien voordelig.
Zeker nul

Neem een 
abonnement.

Of geef Accent kado.

Jubileum-voordeel
Nu abonneren is aantrekkelijk. Omdat we jubileren 

profiteert u n.l. van een fikse jubileum-korting èn u 
ontvangt als jubileum-kado leuke probleemloze 
boekjes als aanvulling op uw kookboek-bibliotheek.

Twee mogeSijkheden:
1. Meteen een jaarabonnement (52 nummers) 

op Accent. Dat kost u nu ƒ 42,- in plaats van /  48,-.

Als jubileumkado gratis maar liefst 4 boekjes; 
Borrelhapjes & Snacks, Eenvoudige Dineetjes, 
van Spit S Grill, Fondue en Barbecue.
(Normale waarde /  19,60)

2. Een halfjaar-abonnement (26 nummers) 
op Accent: l 25,- in plaats van ƒ 27,-,
Als jubileumkado gratis de boekjes:
Eenvoudige Dineetjes en Borrelhapjes&Snaoks. 
(Normale waarde /  9,80)

Accent opiniew eekblad nieuwe stijl-ko rt en veelzijdig

ACCENT Jubileum-Voordeelbon
Ja, abonneer mij op Accent, volgens één van de hieronder aangegeven 
mogelijkheden*:

Ik betaal voor een jaar (52 nummers) /  42,- in plaats van ƒ 48,- 
ontvang gratis als jubileumgeschenk 4 boekjes ,,over lekker koken". 
(Normale waarde ƒ 19,60)

en ik

n  Ik betaal voor een halfjaar (26 nummers) /  25,- in plaats van ƒ 27,- en ik 
ontvang gratis als jubileumgeschenk twee boekjes ,,over lekker koken". 
(Normale waarde ƒ 9,80) . Gewenste □ invullen.

Naam: ..................................................................................

Adres; ................

Plaats; ............................................................ Event. Giro:

Ik betaal nog niet. Ik wacht tot ik uw acceptgirokaart ontvang.
Bon opsturen in een open enveloppe, zonder postzegel aan:
Accent, Antwoordnummer 627, Amsterdam.
In  v e rb a n d  m e t  h e t in v o e re n  v a n  u w  a b o n n e m e n t  in  o n z e  c o m p u te r  k a n  h e t  z ijn  d a t  h e t  
e n k e le  w e k e n  d u u r t, v o o rd a t  u h e t e e r s te  n u m m e r  v a n  u w  a b o n n e m e n t  o n tv a n g t.

ACCENT Kado-Abonnement
stuur Accent voor mijn rekening als geschenk-abonnement naar 
de heer/mevr./mej.
Naam begunstigde;..............................................................................................
Adres; ..................................................................................................................
Plaats; ..................................................................................................................

Het abonnement dat ik kado geef is*;
□  Een jaarabonnement (52 nummers). Ik betaal ƒ42,- in plaats van ƒ48,-.

De begunstigde ontvangt tevens als jubileumkado 4 gratis kookboekjes. 
(Normale waarde ƒ 19,60)

□  Een halfjaar-abonnement (26 nummers). Ik betaal ƒ25,- in piaats van ƒ27,-.
De begunstigde ontvangt tevens ais jubiieumkado: 2 gratis kookboekjes. 
(Normaie waarde ƒ 9,80) * Het gewenste □  invullen.

Naam gever:..................................................................................................... ,...........
Adres: ..........................................................................................................................
Plaats: .............................................................. Event. Giro: .....................................

DN1A

Ik wens wei/niet bekend te worden gemaakt ais gever.
Het kado-abonnement gaat in op ..............................................
Ik betaal nog niet. Ik wacht tot ik uw acceptgirokaart ontvang. 
Bon opsturen in een open enveloppe, zonder postzegel aan: 
Accent, Antwoordnummer 627, Amsterdam.

(d a tu m )

DN I J



VRIJDAG 21 SEPTEMBER 1913'

Goede voornemens voor nieuw 
parlementaire jaar
door: mr. O. W, A. van Verschuer, voorzitter CHU

De rustperiodes in een politieke partij 
zijn niet lang meer. Op vele terreinen is 
na de 23ste juni weer doorgewerkt aan 
oordeelsvorming over de vele vraagstuk
ken, die ons bezighouden. Ik denk daarbij 
dan aan de programma’ s voor Raden en 
Statenverkiezingen van het volgend jaar. 
In goed overleg met de wetenschappelijke 
bureaus van KVP en ARP heeft onze Loh- 
manstichting daar aan gewerkt.

Het zal belangrijk zijn op regionaal en 
plaatselijk niveau die onderwerpen aan te 
snijden en daarop onze visie te geven, die 
daar leven, opdat de kiezers weten wat 
ze aan ons hebben.

Een commissie is op verzoek van het be
stuur, bezig onder meer de regionale pro
blemen te inventariseren en in goed over
leg met Tweede en Eerste Kamerfrac
ties zullen wij een plan van actie maken. 
Ik hoop erg, dat ook de regionale ver
tegenwoordigers zich niet onbetuigd zul
len laten en blijk zullen geven van hun ac
tiviteiten.

Daar is dan verder de kwestie van pro
gramma of afspiegelingscollege. Een 
kwestie, waar gauw misverstanden over 
kunnen ontstaan, omdat deze betiteling de

Unievobrzitter Van Verschuer

problematiek, die ermee wordt aange
roerd, niet dekt. Ons standpunt moet hier 
zeer zorgvuldig worden geformuleerd, zo
dat men ook ih dit opzicht weet waar wij 
staan.
Een commissie uit de drie partijen heeft, 
nadat elk der partijen erover al wat op 
papier gezet had, een gemeenschappelijk

standpunt geformuleerd. Het is de be
doeling, dat in het najaar wij, de CDA, 
er een conferentie over gaan houden. 
Een goede zaak, omdat het, mits. goed 
voorbereid, voor velen, die ermee , te 
maken krijgen, verhelderend kan werken.

VERDER GAAN

Zo gebeurt er ook in de zomermaanden 
weer veel meer dan U gedacht had. Maar 
wij gaan verder. De CHU wil ook voor het 
Nederlandse volk treden met een verzoek. 
En dat verzoek kunt en moet U niet alleen 
steunen. Neen, U moet het overnemen. 
Het verzoek tot uw buurman, uw mede- 
kerkganger, uw predikant om lid te worden 
van de Christelijk Historische Unie. Het 
lijkt het bestuur een goede tijd om nu als 
Unieleden onze wil om een goede politiek 
te voeren te tonen door naar buiten te 
treden met het verzoek ons te steunen. 
Ons te steunen in de handhaving van 
Christen-democratische beginselen, ons 
te steunen in een politiek, die erop ge
richt is met KVP en ARP samen te staan 
voor diegenen in onze samenleving, die 
onze steun zeer in het bijzonder behoeven. 
Dat eist veel van Eerste en Tweede Kamer
fractie, daar is veel steun voor nodig. 
Een goede tijd is het ook om ons bewust 
te zijn, dat het onze gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid is uit de vele stro
mingen en meningen, eisen en belangen 
een weg te vinden, die wij allen kunnen 
gaan. Als we dat met elkaar oprecht pro
beren en leren luisteren, leren relative
ren en leren elkaar te ontetiketteren, dan 
zal ons plezier in en met de partij en onze 
wervingskracht naar buiten aanzienlijk 
toenemen.
Laten we met deze goede voornemens be
zield het nieuwe parlementaire jaar bin
nentreden.

Verschuer.

Tweede Kamerfractie QiU acht reraluatie gevaarlijk

Dr. R. J. H. Kruisinga

DEN HAAG (ANP) - De fractie van de 
Christelijk Historische Unie in de tweede 
kamer acht de beslissing van het kabinet 
- Den Uyl tot revaluatie van de gulden 
bijzonder gevaarlijke maatregel, dit heeft 
de fractie ons zondagmiddag meegedeeld. 
De Fractie is van oordeel dat de verbe
tering van de betalingsbalans van onvol
doende structurele betekenis lijkt om 
deze maatregel te rechtvaardigen. Het 
prijspeil van onze exportgoederen zal 
hierdoor beduidend stijgen. Hierdoor 
verslechtert de concurrentiepositie van 
gevoelige bedrijfstakken.
De CHU betwijfelt, of die bedrijfstakken 
dat kunnen dragen. Een nadelig effect op 
de werkgelegenheid moet nu worden 
gevreesd. De werkloosheid in ons land 
vertoont thans duidelijk structurele trek
ken. Aantasting van de werkgelegenheid 
is daarom juist nu een erg gevoelige 
zaak.
De CHU verwondert zich er over dat dit 
kabinet - Den Uyl een dergelijk belangrijk 
risico durft te lopen. De reactie op de

prijzen lijkt de CHU veel te rooskleurig 
voorgesteld. Zij is benieuwd wat onder 
deze regering, gelet op te verwachten 
andere maatregelen het effect werkelijk 
zal zijn.
Voor belangrijke Nederlandse bedrijfs
takken, als die van het internationale 
vervoer over weg en water, scheepvaart, 
en luchtvaart is de revaluatie zeer na
delig. Ook voor de landbouw moeten na
delige gevolgen worden gevreesd. Be
dacht moet daarbij worden dat die be
drijfstakken zijn die het nu toch al moei
lijk hebben.' Dat deze maatregel wordt 
genomen los van België en Luxemburg 
lijkt de CHU in elk opzicht te betreuren. 
Hier moeten tal van repercussies worden 
verwacht. De CHU vraagt zich af, of de 
maatregel, gelet op het zeer nabije over
leg in Nairobi van ,,de twintig”  waaraan 
Nederland deelneemt, vanuit een ge
zichtspunt van goed internationaal over
leg aanvaardbaar is, aldus de medede
ling van de fractie der CHU in de tweede 
kamer.

Christelijk Historisch 
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Nabeschouwing over het 
Regeringsjubileum

van koningin Juliana
door: jonkvrouwe mr. C. W. 1. Wttewaall van Stoetwegen

Meer dan het Nationaal Comité Zilveren 
Regeringsjubileum Koningin Juliana had 
durven hopen en verwachten zijn de sep
temberdagen 4, 5 en 6 een succes ge
worden.
Er was veel voorbereiding nodig voor 
alles in kannen en kruiken was. Het co 
mité werd vrij laat ingesteld; er kwam 
tegenslag. De eerste secretaris-penning- 
meester mr. A. D. Kuiper moest om 
gezondheidsredenen aftreden. Eerst leek 
het tijdelijk, toen moest het helaas defi
nitief worden.
We waren zo gelukkig mr. Th. J. van der 
Peijl, oud-directeur-generaal voor de 
Arbeidsvoorziening van het Ministerie 
van Sociale Zaken bereid te vinden in te 
springen. Hij deed dat zeer snel en zeer 
kundig. Hij is de oudste broer van het 
oud-kamerlid Van der Peijl.

Mevrouw Wolters-Poelhekke - oud-plaats- 
vervangend griffier van de Tweede Kamer 
was adjunct-secretaris en mevrouw Dijk- 
stra-Snelleman tikte en telefoneerde on
onderbroken. Ze zat zelfs op zondag bui
ten ons medeweten op het bureau het werk 
te doen, wat ze in de weekdagen niet klaar 
kreeg. De telefoon ging onafgebroken, er 
waren altijd mensen of instanties, die wat 
te vragen of aan te bieden hadden.

Onze plannen moesten zich aanpassen aan 
reeds bestaande activiteiten. Zo was de 
film van Jan van Hillo reeds bezig, toen 
wij aan het werk gingen; vervolgens werd 
in samenwerking met de NOS het pro
gramma voor de avond van de 4e sep
tember samengesteld.
De organisatie van de RAI was in handen

van Organisatiebureau Amsterdam (UBA), 
waarvan de heer Neyman de leiding heeft, 
geassisteerd door mevrouw IJdó en de 
heer Van de Hulsbeek.
Er is veel vergaderd door het dagelijks 
bestuur van het Nationaal Comité, het 
gehele comité heeft de grote lijnen be
paald. De voorzitter, mr. F. J. F. M. van 
Thiel wilde geen vertegenwoordigers van 
bepaalde organisaties als zodanig in het 
bestuur; maar wel bepaalde figuren, die 
met die organisaties verwantschap hebben. 
Het leek eerst een wonderlijk geheel te 
worden, maar bleek later een uitstekende 
combinatie.
Er was veel meer te regelen dan een bui
tenstaander zich kan voorstellen.

Een nationaal geschenk, waar vele aan
biedingen en smeekbeden voor kwamen 
nam veel tijd. De actie moest georgani
seerd worden op een tijdstip, dat het geen 

.andere collectes in de wielen reed, wat 
nog niet eens helemaal gelukt is.
De verdeling zal nog wel enige tijd ver
gen, het is een lust te zien hoe de stapels 
girobiljetten elke dag binnen stromen. 
De bijschriften worden gesorteerd; de één 
geeft voor een persoonlijk geschenk, een 
ander voor een kinderhulpactie in India, 
een Stichting van Koningin Juliana, een 
derde uitsluitend voor kinderen, die oor
logsslachtoffer zijn.
Men ontdekt nu pas door de vele aanvra
gen, hoeveel kinderen in nood zijn en hulp 
behoeven.
Ik kan alle werkzaamheden van het Natio
naal Comité helaas niet opsommen, maar 
het resultaat was een denderend feest, 
waar iedereen blij mee was.

Het dankwoord van de Koningin sprak 
boekdelen. Zij zei onomwonden hoe zij 
tegen deze dagen had opgezien, maar hoe 
hartverwarmend het geweest was en hoe 
zij dit alles ervaren had.
Mijn slotconclusie is dan ook: Wat mag 
Nederland dankbaar zijn voor deze Konin
gin, die ons 25 jaar geregeerd heeft en 
die deze hulde zo bijzonder heeft verdiend. 
Zij moge nog jaren onze Koningin blijven!

C. W. I. Wttewaal van Stoetwegen

Jkvr. mr. C. W. 1. Wttewaal van Stoetwegen, 
oud-lid der 2e Kamer (CHU)
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BESTUURSORGAAN 
CDA AAN H ET W ERK
De eerste resultaten van de besluiten, 
die de KVP, de ARP en de CHU op 
zaterdag 23 juni jongstleden genomen 
hebben, zijn in de afgelopen weken zich- 
baar geworden. Ten gevolge van die be
sluiten over de christen-democratische 
samenwerking is het bestuursorgaan van 
het Christen Democratisch Appèl aan het 
werk gegaan.
Vorige week kwam dit bestuursorgaan in 
de openbaarheid met een oordeelsvorming 
over de wijze, waarop de colleges vange- 
depüteerde staten en van burgemeester 
en wethouders gevormd moet worden. 
Deze oordeelsvorming is van belang, om
dat in de komende maanden de christe- 
lijk-historische kiesverenigngen (en de 
plaatselijke afdelingen van de andere twee 
partijen) zich gaan bezig houden met de 
voorbereidingen voor de verkiezingen van 
provinciale staten op woensdag 27 maart 
en voor de verkiezingen van de gemeente
raden op woensdag 29 mei.

Wat de collegevorming in staten en 
raden betreft is het bestuursorgaan 

■ van oordeel dat er een college moet 
komen, dat samengesteld is uit de 
verschillende groeperingen van de 
provinciale staten en gemeenteraden. 
Daarbij mag geen groepering worden 
overgeslagen.
Na de verkiezingen, aldus het be
stuursorgaan van het CDA, moet over
leg plaats vinden tussen de verschil
lende fracties om tot een program te 
komen.
Op basis van het program en met 
medewerking van zoveel mogelijk 
fracties zal dan het college (van ge
deputeerden of van b. en w.) samen
gesteld moeten worden.
Het bestuursorgaan van het CDA heeft 
gekozen voor een college met een 
program, maar niet voor een pro- 
giam -college, dat voor de verkiezin
gen gefixeerd en vastgesteld wordt.

BESTUURSORGAAN

Vrij kort na zaterdag 23 juni kon de sa
menstelling van het bestuursorgaan van 
CDA bekend gemaakt worden. Tot voor
zitter werd benoemd prof. dr. P. A. J. M. 
Steenkamp (KVP) en tot vice-voorzitter 
mr. O. W. A. van Verschuer (CHU). De 
delegaties uit de drie partijen in het be
stuursorgaan bestaan uit:
ARP: D. Corporaal, drs. J. de Koning, 

dr. D. Th. Kuiper.
CHU: mr. J. L. Janssen van Raay, A. J. 

Kaland, mr. O. W. A. Baron van 
Verschuer.

KVP: drs. H. A. H. Gribnau, Th. Laan, 
mevr. mr. J. J. M. S. Leyten- 
de Wijkerslooth de Weerdesteyn, 
dr. ir. D. de Zeeuw.

De drie voorzitters van de Tweede Ka
merfracties zijn benoemd tot adviserende 
leden, te weten mr. W. Aantjes, dr. 
R. J. H. Kruisinga, mr. F. H. J. J. An- 
driessen.
Iedere delegatie zal één vaste vervanger 
hebben.
Het secretariaat van het bestuursorgaan 
wordt gevoerd door mr. J. G. H. Krajen- 
brink, postbus 7676, Den Haag, telefoon 
070-606838.
Het bestuursorgaan stelde voorts een 
aantal werkgroepen in, te weten voor de 
organisatievoorbereiding, de juridische 
zaken, de samenwerking tussen de weten
schappelijke bureaus en het program.

De werkgroep organisatie-voorbereiding 
staat onder voorzitterschap van Sj. Jon
ker. In de werkgroep hebben zitting: 
ARP: D. Corporaal, Sj. Jonker, mevr.

J. van Leeuwen.
CHU: mevr. mr. E. A. Haars, mr. J. L.

Janssen van Raay, H. Lindenburg. 
KVP: drs. H. J. B. Aarts, drs. H. A. H.

Gribnau, P. H. van Zeil.
Voor juridische zaken is er een aparte' 
werkgroep ingesteld o.l.v. mr. J. L. Jans
sen van Raay (CHU). Verder hebben daarin 
zitting mr. A. Herstel (ARP) en mr. C. 
Winters (KVP).

In verband met een nauwere samenwerking 
tussen de wetenschappelijke bureaus en de 
daaraan verbonden problemen werd even
eens een werkgroep ingesteld, bestaande 
uit de voorzitters en directeuren c.q. 
stafmedewerkers van de wetenschappe
lijke stichtingen.

A.R.P.: J. Smallenbroek, mr. W. C.D 
Hoogendijk.
C.H'.U.: dr. I. N. Th. Diepenhorst, mevr
E. Sleysqr-Tegelaar.

K.V.P.: dr. G. H. Veringa, mr. F. A. 
Bibo.
Van de program-commissie werd voor
zitter drs. M. J. J. vanAmelsvoort(KVP). 
Voor de verdere samenstelling zal ieder 
partijbestuur 6 kandidaten voordragen. 
Op grond daarvan zal het bestuursor
gaan een commissie van 9 personen sa
menstellen, 3 uit iedere groep.
Voorts wordt een werkgroep ,,karak
ter”  ingesteld. Deze heeft tot taak een 
formulering te maken voor de statuten 
van het CDA waarin ieder van de drie 
partijen zich kan vinden en met in
achtneming van hetgeen omtrent dit punt 
naar voren is gekomen.

STATENVERKIEZING

Het bestuursorgaan van het CDA zond 
reeds in de loop van de maand juli 
jongstleden een brief naar de provin
ciale en regionale organen van KVP, 
ARP en CHU met het oog op de komen
de statenverkiezingen.
In deze brief herinnerde het bestuur
orgaan aan de uitspraak van de zater
dag 23 juni, waarbij de gemeentelijke en 
provinciale partijorganen opgeroepen wer
den bij de verkiezingen van 1974 ten 
aanzien van program, lijst van fractie tot 
een zo groot mogelijke eenheid te komen, 
opdat in de staten en de raden de chris
ten-democratische verbondenheid dui
delijk tot uitdrukking komt.
Het bestuursorgaan wees op de veran
deringen, die zich de afgelopen jaren 
voltrokken hebben. Enkele jaren geleden 
kostte het enige moeite om elk par
tijbestuur afzonderlijk een brief te laten 
schrijven met betrekking tot de samen
werking bij staten en raden. Thans vindt 
het merendeel van de leden van KVP, 
ARP en CHU het de meest normale zaak, 
dat er een beroep op de regionale en 
plaatselijke partijorganen wordt gedaan. 
De brief vervolgde:
,,Voorop staat, dat - gezien de eigen po
sitie en verantwoordelijkheden van de 
betreffende provinciale/regionale orga
nen van de drie partijen - landelijk geen 
dwingende uitspraak kan worden gedaan 
ten aanzien van hetgeen bij de Staten
verkiezingen moet gebeuren. Bovendien 
is de situatie in de provincies zo ver
schillend, dat van een dwingende regel 
ook vanuit dat gezichtspunt geen sprake 
kan zijn.
Niettemin doen de voorzitters een 
dringend beroep op u bij de Statenver
kiezingen ten aanzien van program, lijst 
en fractie tot een zo groot mogelijke 
eenheid te komen. Op die manier kan de 
christen-democratische verbondenheid tot 
uitdrukking worden gebracht. Iedere pro
vincie moet daarbij de vorm kiezen, die 
het best bij de provinciale situatie past. 
Het voornemen bestaat om ten aanzien 
van de verkiezingsactiviteiten een coör- 
dinatie-commissie tussen de drie par
tijen tot stand te brengen, die de pro
vinciale besturen van advies zal dienen 
ten aanzien van campagne, opzet en 
verkiezingsmateriaal” . Aldus de brief van 
het bestuursorgaan van het CDA, welke 
brief mede-ondertekend werd doordedrie 
partijvoorzitters.

PLAATSELIJK NIVEAU

Begin september ging er een brief uit, 
van het bestuursorgaan en de drie par
tijvoorzitters, naar de plaatselijke 
kiesverenigingen en afdelingen van K'VP, 
ARP en CHU.
,,Wij achten het van belang” , aldus de on
dertekenaars van die brief, ,,dat ook op 
plaatselijk niveau de christen-democra
tische verbondenheid, voor zover dat mo
gelijk is, duidelijk tot uitdrukking komt. 
Daarbij zijn wij er ons van bewust, dat op 
vele plaatsen reeds bepaalde verhoudingen 
en samenwerkingsvormen bestaan, die niet 
altijd overeenkomen met de vorm waarin 
de christen-democratische samenwerking 
op landelijk niveau gestalte heeft gekre
gen. In een aantal plaatsen nemen onze 
partijen niet onder de eigen naam aan 
de verkiezingen deel of zijn in het verle
den reeds samenwerkingsvormen met 
andere partijen ontstaan.
Zonder de plaatselijke zelfstandigheid aan 
te tasten of aan te dringen op het ver
breken van bestaande samenwerkingsvor
men zonder meer, doen wij toch een be
roep op u bij de voorbereidingen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 1974 reke
ning te houden met de uitspraken van on
ze partijraden in juni j.L , die na diep
gaand overleg in de afzonderlijke partijen 
tot stand kwamen.
Wij zouden het op prijs stellen, als u in

het licht van de christen-democratische 
samenwerking op landelijk niveau de mo
gelijkheid zoudt willen bekijken bestaande 
samenwerkingsvormen tussen ARP, CHU 
en KVP op plaatselijk niveau te verbreden 
of te verdiepen of een dergelijke samen
werking tot stand te brengen.
In ieder geval is het zinvol op de hoogte te 
blijven van eikaars meningen en stand
punten. Wellicht kan dat dan b.v. leiden tot 
een op elkaar afstemmen van de program
ma’s ook al behoort men niet tot de
zelfde politieke combinatie.
Wij hopen, dat bovenstaande overwegin
gen onderwerp van gesprek in uw afdeling 
zullen zijn.
Door de drie partijen zal, onder auspi
ciën van het Bestuursorgaan van het CDA 
een programmatisch stuk worden op
gesteld, dat dienst kan doen als uitgangs
punt voor het plaatselijk op te stellen pro
gram tussen de samenwerkende drie par
tijen” .

COLLEGEVORMING

Het oordeel van het bestuursorgaan van 
het CDA over de collegevorming werd 
besproken met de dagelijkse besturen 
van de drie christen-democratische par
tijen.
Het bestuursorgaan is van oordeel:
a. dat de colleges van gedeputeerde sta

ten en van burgemeester en wethouders 
in de huidige tijd primair dienen te 
worden gevormd op basis van pro
grammatische overeenstemming;

b. dat er daarbij naar dient te worden 
gestreefd in dat program zoveel mo
gelijk politieke groeperingen te ver
enigen.

Het bestuursorgaan kan daarom in grote 
lijnen instemmen met de aanbevelingen die 
door commissies uit de drie partijen zijn 
opgesteld.
Die aanbevelingen zijn:
De drie partijen die samenwerken in het 
Christen-Democratisch Appél menen dat 
in onze tijd de volgende wijze van coile- 
gevorming aanbeveling verdient
1. Het is gewenst dat de politieke partijen 
de verkiezingen ingaan met duidelijke en 
concreet omschreven verkiezingspro- 
grams, met de daaruit voor haar voort
vloeiende beleidsprioriteiten. Vanwege de 
christen-democratische partijen worden 
daartoe, in het raam van de samenwer
kingsvormen ter plaatse, verkiezingspro- 
grams opgesteld, toegesneden op de pro
vinciale en gemeentelijke situaties, waar
in duidelijk prioriteiten worden gesteld.
2. Na de verkiezingen worden onderhan- 
delingen gevoerd met en door de onder
scheidene gekozen fracties over het vor
men van het college. Deze onderhandelin- 
gen hebben voor de gekozenen:
1. als uitgangspunt het verkiezingspro

gramma;
2. als doel het opstellen van een beleids

programma in hoofdzaken voor het ko
mend collegebeleid, tevens aangevende 
de prioriteiten.

In principe mag geen enkele groepering 
bij voorbaat van deze onderhandelingen 
worden uitgesloten.
3. Het te vormen college dient te wor
den samengesteld uit en door die partijen 
die, op basis vanhunverkiezingsprogram, 
overeenstemming hebben bereikt over het 
beleidsprogram in hoofdzaken van het co l
lege en wel in evenredigheid met het aan
tal bezette zetels in de nieuwgekozen sta
ten en/of raad en uiteraard rekening hou
dend met de bestuurlijke kwaliteiten van 
de kandidaten die door de betreffende 
fracties naar voren worden gebracht.
4. De colleges dienen het beleidsprogram 
waarover overeenstemming is bereikt, 
mede aan de hand van de daarin gestelde 
prioriteiten, te concretiseren in beleids
nota’ s en /of gefaseerde plannen.
5. Er dient een geregelde consultatie en 
confrontatie plaats te vinden van de leden 
van de provinciale staten (inclusief de ge
deputeerden) en van de leden van de 
raad (inclusief de wethouders) met hun 
eigen kiezers, alsmede met de kiezers 
in het algemeen (waaronder actiegroe
pen), over het gevoerde en te voeren be
leid.
6. De nadelen verbonden aan het maken 
van afspraken tussen de partijen vóór 
de verkiezingen over het te vormen co l
lege achten wij groter dan de voordelen. 
Deze afspraken moeten dan immers wor
den gemaakt door politieke partijen die 
zich in een verkiezingsstrijd bevinden. 
De kans dat op puur electorale motieven 
kunstmatig tegenstellingen worden ver
scherpt of verdoezeld is groter, dan 
wanneer de onderhandelingen na de ver
kiezingen door fracties worden gevoerd. 
Ook zijnde krachtsverhoudingen na de ver
kiezingen dan nog niet bekend. Boven
al echter vragen wij aandacht voor het 
feit, dat door zo ’n afspraak in het algemeen 
de invloed van de kiezer op de beleids
vorming niet zal toenemen, maar juist af
nemen, en dat hij, als grote coalities 
worden gevormd, zelfs de kans loopt 
geheel uitgeschakeld te worden.
7. Niettemin laten zich plaatselijke 
omstandigheden denken waarbij de voorde
len van afspraken vóór de verkiezingen 
de nadelen overtreffen. In dat geval zou.

uitgaande van het eigen verkiezingspro- 
gram, op basis van programvergelijking, 
gekomen kunnen worden tot het afgeven 
van een wederzijdse intentieverklaring 
inzake het te vormen college. Uiteraard 
dient er ook dan ruimte te blijven om na 
de verkiezingen de uitspraak van de kie
zers in rekening te brengen.
8. Dit alles vraagt voor de komende sta
ten- en raadsverkiezingen van onze pro
vinciale en plaatselijke partij-organisa
ties een grote activiteit en legt hen bo
vendien een grote verantwoordelijkheid op. 
Zij kunnen immers niet volstaan met in 
algemene zin kenmerken van hun partij 
aan te geven, maar zullen concreet op ac
tuele problemen in hun regio moeten in
gaan.

SAMENSTELLING

De CHU-commissie, die over de college
vorming advies uitbracht, bestond uit een 
werkgroep van de Lohmanstichting, het 
wetenschappelijk centrum van de Unie. 
Leden van de werkgroep waren: jhr. drs. 
P. A. C. Beelaerts van Blokland, Amstel
veen, burgemeester; P. Bode, Veenendaal, 
burgemeester; B. Bol, Den Haag, wethou
der; drs. F. L. Burger, Rotterdam, ge- 
commiteerde Openbaar Lichaam Rijn
mond; ir. N. Buysert c .i., Alphen a/d 
Rijn, lid gedeputeerde staten van Zuid- 
Holland; P. G. van Delden, Groningen, 
oud wethouder, drs. J. van Dis Hzn, Hil
versum, gedeputeerde vanNoord-Holland, 
H. Okkels, Zwolle, wethouder; drs. J. Plan- 
tinga. Utrecht, fractievoorzitter S(amen- 
werkende) C(hristelijke) P(artijen) ge
meenteraad; J. Reinders, Willemstad (N. 
Br.) burgemeester, voorzitter werkgroep; 
mevr. ir. N. C. de Ruiter, 'Voorschoten, 
lid provinciale staten 
van Zuid-Holland, secretaris werkgroep; 
mr. Sj. H. Scheenstra, Asperen enHeuke- 
lum, burgemeester; mr. C. vanVeen, Was
senaar, oud-minister, oud-staatssecreta- 
ris en drs. H. J. Viersen, Rotterdam, wet
houder.

H. L.

Het bestuur van de CHU heeft dezer 
dagen een brief gezonden aan de be
sturen van de christelijk-histori- 
sche staten- en kamerkringen om te 
herinneren aan de oproep, welke ver
vat was in de besluiten van de verga
deringen van KVP, ARP en CHU op 
zaterdag 23 juni jongstleden om bij 
de komende verkiezingen gestalte te 
geven aan het Christen Democratisch 
Appèl CDA.

Iedere kamer- en statenkring kent 
bij de verkiezingen zijn eigen be
voegdheden, aldus de brief, die ver
volgt:

,,Wij menen er hierbij goed aan te 
doen naast de mogelijkheid van één 
lijst die uiteraard het meest verre
gaand de eenheid tot uitdrukking 
brengt, óók de mogelijkheid van lijst- 
verbinding onder uw aandacht te 
brengen. '

Het departement van Binnelandse Za
ken heeft tijdige afkondiging van het 
betrokken Koninklijk Besluit toege
zegd.

Zekerheidshalve werden hieromtrent 
door de heren Aantjes, Andriessen en 
Kruisinga aan de Minister van Bin
nenlandse Zaken vragen gesteld, die 
inmiddels positief zijn beantwoord.

In het CDA-overleg is afgesproken 
dat per provincie steeds één lijn 
móet worden gevolgd.

Dat betekent, dat gelet op de auto
nome bevoegdheden in onze statu
ten van iedere afzonderlijke staten
kring unanieme overeenstemming 
van de statenkringen binnen een 
provincie voor de totstandkoming 
van één lijst is vereist.

Omtrent de gang van zaken bij de 
lijstyerbinding kunt u zich wenden 
tot het Uniebureau. In ,,de Neder
lander”  zal over de techniek van 
de lijstverbinding een artikel ver
schijnen.

Het Bestuur van de Unie heeft een 
commissie ingesteld, die zich spe
ciaal met de problematiek van de 
presentatie bij deze verkiezingen 
bezig houdt en u kunt er via het 
Uniebureau met al uw vragen en 
problemen in deze terecht.

Laten wij onze schouders er eens 
onder zetten” . Aldus de brief van 
het Uniebestuur.
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Het Unieraadsbesluit van 23 juni 1973 en de Lohmanstichting
De besluiten die de Unieraad van de CHU 
en de Partijraden van ARP en KVP op 
23 juni jl. namen met betrekking tot de 
christen-democratische samenwerking, 
hebben ook gevolgen gehad voor de samen
werking van de drie politiek-wetenschap- 
pelijke bureaus, t.w. de Jhr Mr. A. F. de 
Savornin Lohmanstichting, de Dr A. Kuy- 
perstichting en het Centrum voor Staat
kundige Vorming.

Kontakten tussen de drie stichtingen be
gonnen reeds geruime tijd, de voorzitters, 
sekretarissen en direkteuren van de bu
reaus ontmoetten elkaar min of meer 
regelmatig, men raakte geleidelijk aan op 
de hoogte van eikaars werkwijze, men 
vernam welke taken de ander verrichtte 
en op welke wijze de werkzaamheden ge
stalte kregen.

Ook namen bestuursleden en/of deskundi
gen uit de stichtingenvaker deel aan werk
zaamheden die aan de stichtingen in ver
kiezingstijden werden toebedeeld. De com
missies hadden inbreng in programs, er 
werd coördinerend gewerkt op dokumen- 
tatiegebied, Programcommissies van de 
drie partijen deden nooit vergeefs een 
beroep op de medewerking van de stich
tingen. Het klimaat waarin gewerkt werd 
was steeds goed, men vond elkaar zonder 
veel of onoverkomenlijke moeilijkheden.

WETENSCHAP EN POLITIEK

Ten dele kwam dit ook voort uit de aard 
van de werkzaamheden, die de drie bu
reaus, ieder voor zich op hun eigen 
wijze, ten behoeve van frakties en partij- 
organen en ook van de politieke menings
vorming in het algemeen, zo goed moge
lijk trachten te verrichten. Die werkzaam
heden, hoe bont geschakeerd ook, zijn 
allereerst gebaseerd op kennisoverdracht, 
het laten doorwerken' van inzichten van 
terzakekundigen, specialisten op tal van 
vakterreinen. Het wetenschappelijk ver
antwoord zijn van hetgeen men deed, stond 
en staat voorop in het beleid van de stich
tingen. Daarnaast behoorde men tot, 
werkte 'men voor en had men rekening te 
houden met die politieke partij, waartoe 
men behoorde. De politieke beleidslijnen 
door die partij uitgestippeld werden zo 
mogelijk mede uitgebouwd, begeleid en 
speelden vanzelfsprekend mee in de aard 
van de adviezen, de inhoud van de nota’s en 
rapporten. Uitgaande echter van specifieke 
kennis op tal van terreinen vonden ook de 
mensen, die zich in dit opzicht bereid 
verklaarden tot medewerking, elkaar snel
ler dan indien men uitsluitend dient uit te 
gaan van politieke opstelling in een soms 
van dag tot dag wisselend krachtenveld.

Dit klimaat was en is en dus één waarin 
de samenwerking met anderen vrij spoe
dig gestalte kon en kan krijgen. Zo is op 
23 juni jl. door de partijorganen ook een 
Werkgroep ingesteld, die tot taak kreeg, 
voorstellen te doen, plannen uit te werken 
over een nog nauwere samenwerking van 
de drie stichtingen, een begin te maken 
met een meer definitieve integratie en 
een weg uit te zetten, die uiteindelijk tot 
éénwording zou kunnen leiden. Eén en 
ander uiteraard in de pas met de partij
politieke ontwikkelingen op christen
democratisch gebied.

Daarnaast deden al vrij spoedig de drie 
partijbesturen ieder een beroep op ,,hun”  
stichtingen om in het kader van de komen
de verkiezingen voor de gemeenteraden 
en de provinciale staten, zich te beraden 
over diverse zaken daarmee verband hou
dende en zo mogelijk met gezamenlijke ad
viezen te komen.

Vergaderingen 

bestuursorgaan CDA
Het bestuursorgaan van het Christen De
mocratisch Appél (CDA) komt in vergade
ring bijeen op donderdagavond 20 septem
ber in het Kuyperhuis van de ARP aan de 
Dr. Kuyperstraat te Den Haag, op donder
dagavond 4 oktober in het jaarbeursge- 
IjOuw te Utrecht, op donderdagavond 18 ok
tober in het Kuyperhuis, op donderdag
avond 1 november in het jaarbeursgebouw, 
op donderdagavond 15 november in het 
Kuyperhuis en op zondagavond 29 novem- 
ver in het jaarbeursgebouw.
Op maandagavond 1 oktober vindt een b ij
eenkomst plaats van het bestuursorgaan 
van het CDA met de fractiebesturen van 
KVP, ARP en CHU.

Zo is het probleem vandeCollegevorming 
in Raden en Staten eerst in eigen kring bij 
de drie stichtingen en daarna tesamen 
grondig bestudeerd en kon men daarover 
op 11 september j.1. een gezamenlijk 
advies uitbrengen.

Zo wordt thans nog hard gewerkt aan de 
opstelling van een model-gemeentepro- 
gram, waaraan door de Lohmanstichting 
samen met de Vereniging van CH-leden 
van gemeente- en provinciebesturen steun 
wordt verleend.

Verder deden de drie stichtingen aanbe
velingen aan het overkoepelend bestuurs
orgaan van het CDA mpt betrekking tot 
belangrijke problemen in het kader van 
raden- en statenverkiezingen.

INTEGRATIE

Wat de integratie van de drie stichtingen 
betreft, is reeds in de zomermaanden 
begonnen daartoe enkele subcommissies 
en werkgroepen in te stellen die ieder 
een deelprobleem moeten behandelen.
Ook voor ons als stichtingen geldt dat een 
veelal rijke historie öf van de stichting 
als zodanig öf van de partij, waaraan wij 
verbonden zijn, de groei van de ontwikke
lingen in een bepaalde richting leidde, 
banden heeft doen ontstaan die niet zonder 
meer met een schouderophalen of een 
pennestreek omgebogen of afgedaan kun
nen worden.

Ook voor ons stichtingen geldt dat de zeden 
en gewoonten op het gebied van de mate van 
verbondenheid tot ieders partij, de mate 
waarin adviezen onzerzijds gestalte krij
gen, bij de één tot een soort gewoonte
recht zijn geworden, bij de ander meer 
statutair gebonden zijn, bij een derde nu 
eens weer zus, dan weer zo liggen. Dat 
alles vergt een grondiger kennis van 
eikaars wijze van werken, dat alles vergt' 
voorlopig een meer afstemmen op elkaar, 
organisatorisch en anderszins.

Voor de Lohmanstichting geldt als handi
cap dat ongeacht al de arbeid, die sedert 
haar oprichting in 1955 is verricht, nim
mer haar middelen ruim waren, haar staf- 
bezetting minimaal. Haar aandeel in het 
geheel van het Uniewerk moge dan be
scheiden zijn geweest, toch vleit onze 
Stichting zich met de gedachte dat dit aan
deel toch wel soms essentieel was als 
hulpmiddel als onderbouwing van een (deel 
van) het politieke beleid. Nu is onze 
Stichting bezig zich enigszins gelijk te 
schakelen met de 'twee andere stichtingen, 
die van meet af aan niet alleen ruimer 
behuisd waren, doch ook ruimere midde
len hadden en beschikten over staven 
van wetenschappelijke medewerkers. Dit 
is soms speciaal voor onze Stichting 
moeilijk, doch gelukkig beschikt zij niet 
alleen over een aktief medewerkend be
stuur doch ook over tal van ,,vrijwilli
gers” , die althans op het terrein van de 
inbreng van specifieke deskundigheid, 
volop de competitie met de andere stich

tingen aandurven. Voor die bereidheid van 
al onze commissieleden, van onze com- 
missiebesturen om steeds maar weer van 
harte en volop hun tijd en kennis ter be
schikking te stellen, blijft ons bestuur hun 
ten zeerste dankbaar en ook in de toe
komst hoopt het bestuur, dat ook in het 
kader van de integratie zij die mede
werking, onmisbaar voor een goede in
breng van de zijde van de Lohmanstich
ting, zullen willen blijven leveren.

VOORBEREIDINGEN

Meer exakt geformuleerd kunnen wij u 
alvast vertellen, dat thans de drie insti
tuten door één persoon, te weten mr 
Frank A. Bibo, direkteur van het Centrum 
voor Staatkundige Vorming vertegenwoor
digd zijn in het Bestuursorgaan van het 
CDA;

dat er zijn ingesteld:
het zogenaamde voorzitter/direkteuren- 
overleg, dat in het kader van de door 
het CDA ingestelde opdracht, de leiding 
van het geheel uitoefent; dit overleg 
vergadert eenmaal per maand met een 
roulerend voorzitterschap per kwartaal;

het zogenaamde direkteurenoverleg, dat 
bijeenkomt ter voorbereiding van en uit
voering en toezicht op de werkzaam
heden aan het geheel verbonden;

een werkgroep organisatorische voor
bereiding; deze wordt bemand door mr 
W. C. D. Hoogendijk (Kuyperstichting), 
mr Frank A. Bibo (Centrum voor Staat
kundige Vorming) en mevrouw E. Sleij- 
ser-Tegelaar (Lohmanstichting). Voor 
de Lohmanstichting verleent hier voorts 
medewerking aan mevrouw L. G. Baud, 
lid van het dagelijks bestuur en penning
meester.

een commissie publikaties; deze wordt 
bemand door de eindredakteuren van 
de drie periodieken, te weten drsH. van 
Spanning (CH-tijdschrift), mr J. G. H.

. Krajenbrink (AR Staatkunde) en H. G. 
Cloudt (Politiek Perspectief) en voorts 
de heren Hoogendijk en Bibo, alsmede 
mevrouw Sleijser namens de drie stich
tingen.

COMMISSIEWERK

In het kader van het commissiewerk 
vindt op maandag 24 september a.s. een 
integrale bijeenkomst plaats van alle com- 
missiebesturen van de Lohmanstichting 
met bestuur en leden van de Eerste- en 
Tweede Kamerfrakties CHU. Op deze bij
eenkomst zullen ook de integratieplannen 
op het gebied van het commissiewerk 
met elkaar worden doorgesproken. Er zul
len in de Lohmanstichting sektoren van 
werkterrein worden ingesteld, in totaal 
een vijftal. Gedacht wordt aan de volgende 
werkterreinen: bestuurlijke organisatie, 
sociaal-economische politiek, buitenland
se politiek, onderwijs en wetenschappen.

welzijn. Voor elk van deze terreinen zul
len door de drie stichtingen sektievoor- 
zitters worden benoemd.
Deze funkties zullen worden vervuld door 
personen met grote ervaring, in staat tot 
het aangeven van beleidslijnen op lange en 
langere termijn, met zeer deskundige in
breng. Hiermede trachten wij te bereiken 
dat een bepaalde sektor diepgaander en 
coordinerender kan werken dan voorheen 
het geval was, teneinde meer bouwstenen 
te kunnen aandragen voor beleidsonder
steunende adviezen, vooral op lange ter
mijn en ook om tesamen met de andere 
collega-sektievoorzitters tot gemeen
schappelijke adviezen te komen.

Ook zou de gemeenschappelijke sektie- 
leiding van een bepaalde sektor éénmaal 
per jaar een congres op het gebied van die 
sektor kunnen houden. Gedacht wordt ook 
aan het regionaal spreiden van deze con
ferenties.

Voorshands is bepaald dat nieuw aan te 
vatten studies niet meer door één com
missie apart zullen worden ondernomen.

Al deze voorbereidingen dienen nog dit na
jaar uit te monden in definitieve voorstel
len, die na door de stichtingsbesturen te 
zijn bekrachtigd, uitvoering kunnen vinden.

DIENEND

Bij dit alles blijft de Lohmanstichting 
zich ten volle bewust van het dienend 
karakter van al haar werkzaamheden; 
dienend ten opzichte van de partij en haar 
organen, dienend ten opzichte van de frak
ties van de beide Kamers. Ook waar zij 
dit dienend karakter van haar werkzaam
heden thans uitstrekt tot het geheel van de 
christen-democratische samenwerking 
tesamen met de collega-instituten, zal zij 
zich ten alle tijde het recht voorbehouden 
met inachtneming ook van de speciale 
positie die de CH Tweede Kamerfraktie 
temidden van het gehele politieke krach
tenveld van de christen-democratische 
partijen bekleedt, dit aspekt van haar 
werkzaamheden ten volle tot zijn recht 
te doen komen, ten bate van de Unie, ten 
bate ook van het geheel. De Lohman
stichting loopt noch vooruit op, blijft 
noch achter bij de besluitvorming dien
aangaande in de CHU, doch zal er met 
kracht naar blijven streven allen, die het 
recht hebben van haar diensten gebruik te 
maken, van dienst te blijven, ook waar zij 
dit doen samen met anderen, nu nog 
worstelend in verschillende,,stamhuizen’ ’ 
doch wellicht eens in één verband vereend.

Zij hoopt haar arbeid, vaak zich voltrek
kend buiten de schijnwerpers van de open
bare publiciteit, te kunnen voortzetten en 
blijft daarbij rekenen op uw aller steun. 
Indien zich die steun wil uiten in de vorm 
van een donatie of gift, dan ontvangt giro 
604500 t.n.v. Jhr Mr A. F. de Savornin 
Lohmanstichting die gaarne.

E. Sleijser-Tegelaar.

In memoriam:

Ir. C. Staf
Toen Staf’ s enige nog in leven zijnde doch
ter mij op een ongewoon uur opbelde, be
greep ik het direct. Zeg het maar Emmy, 
is vader erger? Vader was overleden. Cre
matie in stilte, ik mocht zelfs de datum 
niet weten.
Ir. Cornelis Staf, voor zijn vrienden 
,,Cees”  was een energiek mens met een 
oersterke gezondheid. Hij studeerde in 
IVageningen, was een groot man op het 
ministerie van Landbouw en werd plotse
ling in 1951 benoemd tot Minister van 
Oorlog.
Ik begreep het eerst niet en vroeg aan de 
heer Tilanus hoe hij het aandurfde met een 
landbouwspecialist op Oorlog en later ook 
op Marine. Maar al spoedig bleken zijn o r 
ganisatorische gaven en hij had overwicht, 
’t Verhaal gaat dat hij een Generaal, die 
een Commissariaat vervulde van een - 
laten we zeggen - munitiefabriek de laan 
uitstuurde, toen deze na aanmaning nog 
niet bedankte voor die onverenigbare func
tie. Het leek mij wat rigoreus. 'Wat wil je, 
zei hij. Ik had hem toch gewaarschuwd. 
Dat kan ik niet hebben.
Zijn adjudant, de huidige generaal De Sa
vornin Lohman had hem na afloop van een 
zeer drukke dag met velerlei verschillende 
beslommeringen gevraagd: Bent u niet 
moe? ,,Moe” , vroeg Staf verbaasd, ,,dat 
ben ik nog nooit geweest!”  Heerlijk wie 
dat zeggen kan.

Helaas openbaarde zich een kwaal, die hij 
te lang stil hield, toen zijn jongste doch
ter ongeneeslijk ziek was. Misschien, 
maar men weet dat nooit, was er bij eer
der ingrijpen nog wat te redden geweest. 
Er werd drie jaar geleden een long weg
genomen; hij kwam er na veel compli
caties bovenop en voerde een rustiger 
bestaan.

Nu is hij vrij plotseling heengegaan na 
een niersteenoperatie, die complicaties 

, voor zijn enige long en zijn hart mee
bracht. En zo kwam het einde nog vrij 
plotseling. Deze reus, die nooit moe was, 
is niet oud geworden.
Zijn vrouw en dochter en ook zijn klein
kinderen, waar hij veel voor betekende 
na de dood van hun moeder zullen hem 
zeer missen.
In de CHU was hij de opgewekte man, die 
altijd een grapje vertelde op de vergade
ringen en de soms wat ernstige sfeer 
doorbrak.

Hij was voor ons een voortreffelijk minis
ter, helmenaffaire en andere hetzes ten 
spijt.
Zijn invloed was groot bij formaties; in 
1956 wilde hij geen rechts kabinet, maar 
wel voortzetting van de brede basis.

Vaak heb ik genoten van zijn heldere 
uiteenzettingen. Als ik bij bepaalde din
gen er niet meer uitkwam, belde ik Staf 
op. Wel nee, zei hij eens, dat moet je 
niet zo zwaar zien. Ik weet niet eens 
meer waar het over ging, maar door 
zijn uitspraak zag je het plotseling opti
mistischer.
Zijn belangstelling voor de CHU was 
onverflauwd, ook in de latere jareh.

Hij was een meelevend lid. Zeer zwaar 
in de leer opgevoed, was hij een ruim 
en opgewekt christen geworden. Hij had 
de ballast overboord geworpen, maar 
het geloof behouden. Is dat niet het mooi
ste, wat men van iemand zeggen kan? 
Velen zullen hem missen. Allermeest 
zijn vrouw en zijn dochter. Moge God hen 
nabij zijn in de eenzaamheid die komen 
gaat. Het huis zal leeg zijn zonder man 
en vader. Hij vulde het met zijn grote 
gestalte. Zijn opgeruimde aard en zijn 
hartelijke lach. Het is voorbij. Er kan 
niet meer getelefoneerd worden: Cees, 
wat vindt je ervan?, zoals velen deden. 
We moeten het nu met de herinneringen 
doen, maar die zijn vele en goede. Met 
dankbaarheid zal de CHU hem in her
innering houden als een trouw lid, een 
groot organisator en een warm meelevend 
mens. We mochten hem niet de laatste 
eer bewijzen, maar we mogen wel schrij
ven, dat Cees Staf bij velen onzer een 
ledige plaats nalaat. God heeft hem weg
genomen, naar ons gevoelen te vroeg, 
maar wij aanvaarden het uit Zijn Hand.

C. W. I. Wttewaal van Stoetwegen
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SAMENWERKING VAN 
PARTIJEN EN DE KIESWET

door mevrouw mr. E. A. Haars

Zowel in de kringen van A.R.P., C.H.U. 
en K.V.P. als ook tussen andere partijen 
is een discussie gaande over samenwer
king van partijen. Onze 3 partijen zijn 
daarin het verste gevorderd en op ver
schillende plaatsen zal op den duur het in- 
dienen van één kandidatenlijst het resul
taat zijn van het gevoerde overleg.
De staten- en raadsverkiezingen naderen 
echter met rasse schreden, zodat op kor
te termijn een beslissing moet worden 
genomen.

Voor de verkiezing van de gemeenteraden 
is de keuze duidelijk. De kieswet schept 
slechts twee mogelijkheden: óf er wordt 
een gecombineerde lijst ingediend óf iede
re partij dient een eigen lijst in. Een tus
senweg bestaat hier niet. Besluiten de 
kiesverenigingen om een gecombineerde 
lijst in te dienen, dan zal alleen de volg
orde van de kandidaten en hun mogelijke 
opvolging nog een punt van onderhande- 
ling kunnen uitmaken. De kieswet geeft 
hierover geen uitsluitsel. Wel is het aan 
te raden dat de besturen van de kiesver
enigingen tesamen met de kandidaten op 
de lijst een regeling treffen over de op
volging en mogelijke resultaten van voor
keurstemmen, teneinde mogelijkheden 
achteraf te voorkomen.
Wetfelijk afdwingbaar zijn deze afspra
ken echter niet. De normale regels

blijven gelden zowel ten aanzien van het 
verkozen worden door voorkeurstemmen 
als ten aanzien van de opvolging.
De wet van 23 mei 1973 heeft echter voor 
de verkiezing van de leden van Provin
ciale Staten de mogelijkheid van lijst- 
verbinding geopend.
Hoewel de wet in het Staatsblad is ver
schenen, staat de datum van inwerking 
treden nog niet vast. Voorzover ik thans 
kan nagaan is het Koninklijk Besluit dat 
deze datum bepaalt, nog niet gepubliceerd. 
Wij mogen echter aannemen dat het tij
dig voor de kandidaatstelling voor de Sta
tenverkiezing zal plaatsvinden, zodat 
reeds thans met deze wet rekening gehou
den moet worden.
De Staatscommissie Cals-Donner heeft 
in het eerste rapport de mogelijkheid 
van lijstverbinding reeds genoemd. De 
Staatscommissie stelt daar: ,,Partijen, 
die tot samenwerking bereid zijn, maar 
voor wie fusie of een gezamenlijke kan
didaatstelling niet of nog niet tot de mo
gelijkheden behoort, krijgen dan wel de 
mogelijkheid om door het aangaan van 
een lijstverbinding hun politieke over
eenstemming te demonstreren en zij ma
ken kans op een bescheiden premie in de 
vorm van een extra zetel”  en verder: 
,,de lijstverbinding kan dus een zekere 
samenbundeling van partijen tot gevolg 
hebben.”

Bij deze overwegingen had de Staatscom
missie het oog op de kamerverkiezing 
en aldus werd ook het wetsontwerp inge
diend. Door aanvaarding van het amende
ment Veerman is de wet ook tot de Sta
tenverkiezingen uitgebreid.
Zoals bij vrijwel elke wijziging van de 
Kieswet het geval is, is ook over dit 
wetsontwerp langdurig in de kamer gedis
cussieerd. Ik laat deze discussie thans ter 
zijde liggen - hoe belangrijk overigens 
ook - omdat het in dit artikeltje gaat om 
de vraag wat het praktische resultaat van 
deze wet is.

Indien in een provincie de samenwerkende 
partijorganen zouden beslissen om niet 
met een gezamenlijke lijst uit te komen, 
dient de lijstverbinding te worden over
wogen.
Beslist men tot lijstverbinding, dan moet 
het volgende duidelijk worden nageleefd. 
In alle kieskringen moeten alle lijsten 
worden ingediend en ze zullen allen op 
dezelfde wijze moeten worden verbonden 
tot dezelfde lijstcombinatie.
Als wij er derhalve eens vanuit gaan, 
dat in een bepaalde provincie A.R.P., 
C.H.U. en K.V.P. niet met één lijst 
uitkomen, maar toch wel duidelijk hun 
verbondenheid naar buiten willen demon
streren, dan zullen de 3 partijen ieder 
in elke Statenkring een lijst moeten in
dienen en ook in elke Statenkring hun 
intentie voor de lijstencombinatie in een 
verklaring tot uitdrukking brengen. Bij 
Algemene Maatregel van Bestuur zullen 
nog regels voor deze verklaringen worden 
gegeven, zodat wij mogen aannemen, dat 
tezijnertijd’ vaste formulieren verkrijg
baar zullen z ijn .'
Nog afgezien van het feit, dat op deze 
wijze in ieder geval aan de kiezer de 
samenwerking duidelijk wordt gemaakt (de 
lijstencombinatie komt ook in het stem
biljet tot uitdrukking) kan een dergelijke 
voor de berekening van de restzetels

vergrote partij het voordeel hebben, dat 
een extra restzetel wordt verkregen.
De wet heeft wel afgegrendeld, dat allerlei 
kleine groepjes alleen om samen een ze
tel te halen een lijstencombinatie vormen, 
door te bepalen, dat minstens 2 partijen 
van de verbonden lijsten ook zelfstandig 
een zetel moeten hebben behaald om voor 
een berekening als combinatie in aan
merking te komen, terwijl splinterpar
tijtjes na een combinatie geen zetel krij
gen zelfs als de combinatie door 2 ster
kere broeders met ieder een eigen zetel 
blijft bestaan.

Tot zover ligt de situatie tamelijk eenvou
dig. Moeilijken wordt het echter zodra 
de verdeling der zetels ter sprake komt. 
De laatste zetel voor een combinatie 
wordt gegeven aan die partij, die het 
grootste overschot heeft, nadat de normale 
zetels na 2 x de combinatie kiesdeler (te 
vergelijken met de lijstkiesdeler) zijn 
verdeeld. Hier is al een zekere toevals
treffer mogelijk. In sommige provin
cies heeft men echter de gewoonte om 
voor elke Statenkring een eigen lijst 
in te dienen, terwijl die Statenkring slechts 
1 zetel behaalt. De toevalstreffer kan 
dan soms zwaar aankomen. Daarom moet 
wel worden overwogen of men niet met 
lijsten moet uitkomen, die voor de kans- 
hebbende plaatsen minimaal per Kamer- 
kring gelijkluidend zijn. Aldus heeft men 
zelf enigszins in de hand om te bepalen, 
wie het eerst zal worden gekozen.

De conclusie moet zijn, dat dit nieuwe 
deel van de Kieswet tot nu toe onbeken
de mogelijkheden opent voor samenwer
king van partijen. Zo de partij-organen 
niet tot het indienen van één lijst beslis
sen, zal een lijstencombinatie in ieder 
geval indringend moeten worden overwo
gen.

E. A. Haars.

Honderd dagen kabinet-Den Uyl
Het PvuA-congres moet nog beginnen, ter
wijl wij dit schrijven. Onbekend is dus het 
feit in welke mate het kader van de PvdA 
en ook het gewone lid zullen reageren op 
de eerste daden van het kabinet-Den Uyl. 
Er is nog niet veel officieels aan de 
oppervlakte gekomen. De eerste Troon
rede in de schijnwerpers van een PvdA- 
kabinet moet nog komen, terwijl ook de 
eerste begrotingen nog ,,vaarklaar”  moe
ten worden gemaakt. De kiezer heeft het 
tot nu toe moeten doen met een nog niet 
hard debat in de Kamers en met mede
delingen of gedachten van PvdA-bewinds- 
lieden van wat zij alzo van plan zijn. 
Die plannen, ofschoon hardop gedacht en 
nog niet officieel aan papier toevertrouwd, 
geven toch een gevoel dat de minister
president Den Uyl met zijn ministers- 
club niet het oog op de zorg voor alle 
Nederlanders laat vallen. De aandacht 
van de regering richt zich op de kleine 
man. Daartegen is geen enkel bezwaar: 
Alleen, het kabinet moet zich op deze 
groepering niet blijvend richten, spijts 
het feit dat de laagsten in loon en andere 
zaken aller belangstelling en daadwerke
lijk medeleven tenvolle verdienen.
Op het terrein van de huren wordt de 
,,vergeten groep van de laagst betaalden”  
tegemoetgekomen. Niets dan lof! Op het 
gebied van ziektekostenverzekering wor
den minimum-loners geholpen. Niets dan 
lof! Op het terrein van de studiekosten, 
rijksbijdragen enzovoorts zijn er uitzon

Trouw
’n opmerkelijk gdéde krant

deringen voor de minderbedeelden. Al
weer, niets dan lof!
Maar, we zijn zo bang dat het kabinet- 
Den Uyl na slechts honderd dagen rege
ren al bedrijfsblind wordt. Er zijn name
lijk veel meer groepen dan de laagst
betaalden.

Het geeft beslist geen pas om de midden
groepen, die het toch al zo moeilijk 
hebben omdat zij noch hom noch kuit zijn, 
extra te belasten. Met hogere benzine
prijzen, met hogere belastingen, met 
schoolgelden zonder korting, met eigen 
dure particuliere verzekeringen, met een 
bemoeilijkt pogen een eigen huis te kopen, 
met wat niet al voor uitgaven, waarvoor 
geen vefhaal op de overheid mogelijk is. 
Om het duidelijk te schetsen. De midden
groepen zijn harde werkers. Zij missen 
de aansluiting bij de welgestelden, een
voudig omdat inkomen- en promotiekansen 
hen van de drempel weerhoudt; - ook ons 
land kent slechts een beperkt aantal aan
voerders; de rest rijdt noodgedwongen in 
een tweede of derde koets -.
De middengroep zit boven de minimum- 
kandidaten en boven de geschoolde vak
lieden. Met alle respect voor de geschool

den en ongeschoolden, een beroep op de 
medewerking van het middenkader voor 
extra werk resulteert vrijwel nooit in 
een beloning voor overwerk. Daarvoor is 
deze groep te fatsoenlijk en heeft zij het 
eergevoel, dat dit extra werk inhetbelang 
van iedereen is en dus niet apart dient 
te worden beloond.
Wat doet nu het kabinet-Den Uyl? Het 
heeft totaal geen oog voor de middenmoot 
van Nederland. De belastingdruk voor 
deze groep wordt onredelijk zwaar. Ter
wijl juist dit deel van het nederlands 
kiezerskorps zich dagelijks inspant om 
zich in deze maatschappij zijn plaats 
waar te maken en zodoende een deel van 
de ruggegraat vormt, bij de gratie waar
van het het kabinet-Den Uyl mogelijk is 
te regeren.

In de spreiding van de lasten begeeft de 
regering-Den Uyl zich op een totaal ver
keerde weg. Men kan nu eenmaal een groep 
die net niet de voordelen van de hoog- 
gesalarieerden heeft en tegelijk niet in 
aanmerking komt voor de meevallertjes 
van minder gesalarieerden, laten opdraven 
om allerlei extra lasten mee te torsen. 
Het is een totaal verkeerd uitgangspunt

van de huidige regering om voor hogere 
overheidsuitgaven de middengroep als 
melkkoe uit te kiezen.
De CHU mag dan geen oppositiepartij in 
de ware zin des woords zijn. Zij dient 
echter met alle kracht stelling te nemen 
tegen een opvatting, dat een bepaalde 
groep kiezers - en juist heus niet die men
sen die er met de pet naar gooien - een 
onevenredige, dus oneerlijk hoge, bijdrage 
moeten leveren om het met veel trompet
geschal aangekondigde nieuwe schip van 
staat blijvend te laten varen.
Wanneer de gezagvoerders'van de huidige 
staatsvloot slechts een deel van de beman
ning op velerlei manieren voor het blok 
plaatsen - en nu spreek ik al uit ervaring - 
dan mag het PvdA-schip vandaag nog 
voorgoed stranden. Wij vragen van het 
kabinet-Den Uyl een redelijke koers, zelfs 
een koers die offers vraagt. Maar dan 
offers van iedereen. En naar billijkheid 
verdeeld. Wat tot op heden na honderd 
dagen Den Uyl wordt voorgeschoteld be
wijst het tegendeel. En dat vraagt tegen
stroom. En bij volharding vraagt het om 
een obstakel, dat doorvaren belemmert.

A. B.

CHU via radio en tv
De CHU verzorgt de volgende radio- en 
tv-uitzendingen in het kader van de aan 
de politieke partijen afgestane zendtijd: 
televisie: Op de woensdagavonden 10 okto
ber, 9 januari en 10 april, via Nederland 1 
na het nieuws en de reklame van 20.00 uur. 
radio: De uitzendingen zijn op donderdag
avond om de veertien dagen om 18.20uur, 
afwisselend op Hilversum 1 en 2. De 
eerstvolgende uitzending is op donderdag
avond 27 september.

REaiFICATIE
In het bericht over het CDA-advies inzake 
Collegevorming in Raden en Staten in het 
CH-weekblad de Nederlander van 14 sep
tember j.1. is bij de vermelding van de sa
menstelling van de CH-werkgroep van de 
Lohmanstichting weggevallen, de naam 
van drs. J. van Dis Hzn, Hilversum, lid 
gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 
De eindredaktie van het advies biedt hier
voor haar excuses aan.

E.S.-T.

KÜ\CHTEN ADRESSERING LEDENKONTAKTBLAD

Het wil wel eens voorkomen dat leden 
van de Unie het ledencontactblad ,,De 
Nederlander”  niet optvangen of veron
derstellen het niet te ontvangen.

Om met het laatste te beginnen, vaak 
wordt gedacht dat het contactblad - waar
op ieder lid recht heeft - een weekblad 
is. Dit is niet juist. Het weekblad de Ne
derlander is voor hen die zich daarop 
abonneren voor f l 5 , -  per jaar. Het le 
dencontactblad verschijnt daarentegen' '  
slechts tien maal per jaar, wat inhoudt 
iedere maand één maal, uitgezonderd 
de maanden juli en augustus. Het is dus 
niet zo verwonderlijk dat leden menen 
het blad spaarzaam of onregelmatig te 
ontvangen.

Leden die het ledencontactblad nooit 
ontvangen, staan als zodanig niet geregi
streerd in de administratie die op het 
Uniebureau wordt bijgehouden. Wat te 
doen?

Omdat de C.H.U. een Unie is van kies

verenigingen is ook de ledenadministra
tie bebaseerd op de opgaven die het 
Uniebureau van de kiesvereniging se
cretarissen ontvangt. Die secretaris is 
de sleutel-figuur. Bij hem moet u zijn. 
Hij zal er wel voor zorgen dat plaatse
lijk en landelijk het juiste adressen
materiaal wordt gehanteerd (op aanvraag 
worden voor bedrukte mutatiekaarten gra
tis aan de secretarissen toegezonden). 
Bij verhuizing kunt u de secretaris dit 
werk besparen door hem b.v. telefonisch 
in te lichten en gelijktijdig het adres
bandje van de Nederlander met vermel
ding van het nieuwe adres aan het Bu
reau op te sturen.

Altijd en voor elk lid geldt: licht uw 
secretaris in!

Voor de secretarissen geldt: geeft de mu
tatie zo spoedig mogelijk door aan het 
Uniebureau en stuur zo nu en dan een 
bijgewerkte ledenlijst op!

Uniebureau
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Begin september verscheen het ledencon
tactblad van de Centrale van CH-Vrou- 
wen met tien pagina’s die niet alleen de 
komende activiteiten inleiden, maar ook 
politieke zaken bevatten die voor de CH- 
gezinnen van belang zijn.

Spelen vrouwen mee? is de vraag die het 
bestuur stelt na het tot stand komen van 
het Christen Democratisch Appèl.
Zullen bij de komende verkiezingen voor 
provinciale staten en gemeenteraden vol
doende bekwame vrouwen worden aange
trokken, hoewel zij zelf misschien veel 
aarzelingen hebben?
Gaan we speciaal propaganda maken voor 
onze vrouwen-kandidaten?
Doen we dat samen met ARP en itVP? 
Het zijn vragen die het bestuur wil voor
leggen aan de leden op een speciale 
studiedag, die 30 oktober in Amersfoort 
wordt gehouden, in De Oude Tram. Aan
vang kwart over tien.,

CDA - VROUWENBERAAD

Enkele weken vóór de studiedag wordt 
een besturen-bijeenkomst georganiseerd 
voor afgevaardigden vanhet AR-Vrouwen- 
comité, de Centrale van CH-Vrouwen en de 
commissie Vrouw en Partij van de KVP. 
De landelijke en regionale samenwerking 
zal daarbij centraal zijn. Zo mogelijk zul
len voorstellen voor de regio’s worden 
voorbereid.

BRIEFKAARTENAKTIE

Alle vrouwen die willen bijdragen aan het 
Nationaal Geschenk ter ere van het Z il
veren Regeringsjubileum van Koningin 
Juliana, kunnen hun gelukwens per kaart 
sturen aan H. M. Koningin Juliana, Paleis 
Soestdijk, Soestdijk.
Naast de normale frankering kan aan de 
adreszijde van de kaart een voor de gift 
bestemde postzegel van 50 ct., fl,0 0 , 
f2,50 of f5,Ó0 wórden geplakt. De kaarten 
die een normale afmeting moeten hebben 
kunnen veroer voorzien zijn van tekst 
of tekening. De actie sluit 31 september 
1973. De opbrengst is bestemd voor Het 
kind in nood, waar ook ter wereld.

Het reces is voorbij,schrijft drs. H. van 
Spanning, die met zijn politiek overzicht 
de leemte opvult die is ontstaan door het 
wegvallen van de CH-Vrouw in de Tweede 
Kamer.
Toch moeten we in de toekomst vermij
den dat er weer een vrouwloze fractie 
ontstaat, vindt Mieke Boers-Wijnberg, 
want zij geloof t dat een verslag van een • 
vrouw vanuit de Kamer erg veel bij- 
draagt aan de vergroting van de politieke 
belangstelling van de vrouwen in het al
gemeen. Een CH-Vrouw in de Kamer doet 
voor ons de politiek ,,leven” . Daarom 
zoekt de schrijfster naar een systeem 
waarbij bewust een beslissing wordt ge
nomen bij de stemming op mannen óf 
vrouwen. Zij is er van overtuigd dat 
er genoeg bekwame vrouwen zijn, en 
dat met voorkeurakties toch niet bereikt 
wordt wat is beoogd. Daarom komt zij 
in haar artikel „En de heer, die kiest 
een vrouw....”  tot de radikale aanbe
veling om voortaan per partij twee lijs 
ten samen te stellen; één lijst volledig 
gevuld met namen van vrouwen en een 
lijst volledig gevuld met mannen.
In het stemhokje wordt dan een drietal 
beslissingen genomen:
1. op v/elke partij stem ik?
2. stem ik op de mannen- of vrouwen- 

lijst?
3. op wie van die lijst stem ik dan? 
Het feit dat men gedwongen wordt een 
keuze te maken tussen vrouwenlijst
en mannenlijst bij het stemmen acht 
drs. Boers zeer belangrijk, maar of een 
mannenregering ooit zo ’n systeem zal wil
len invoeren is de vraag, want een aan
zienlijk gedeelte van hen zou zijn plaats 
moeten inruimen voor vrouwen!

DE FREULE VERTELT

In een interview met freule van Stoet
wegen wordt een tipje opgelicht van de 
sluier die nog hangt over de verschijning 
van haar boek. In oktober kunt u voor 
116,50 in het bezit komen van het boek 
„de freule vertelt” , waarin zij schrijft 
over haar jeugd, haar werk in de maat
schappij en natuurlijk over haar politieke 
belevenissen.
Speciaal over vrouwen in de politiek is 
een paragraaf geschreven, maar het be- 
langrijkse hoofdstuk vindt de freule zelf
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Haty Tegelaar-Boonacker.

dat over de parlementaire enquete com 
missie, waaraan zij destijds veel tijd 
heeft besteed.
Onthullingen over het Koninklijk Huis 
moet u niet verwachten, al wordt dat 
door haar relatie met Soestdijk misschien 
gesuggereerd. De freule heeft vooral ge
tracht als politica haar memoires te 
schrijven.

De Politieke Scholingscursus wordt we
gens succes geprolongeerd voor het sei
zoen 1973/74. Een zestal vrouwenor
ganisaties bqlegt bijeenkomsten op vele 
plaatsen in Nederland, om te discussiëren 
over politieke zaken.

In oktober zal worden gestart met lessen 
in Staatsinrichting. Vrouwelijke leden van 
de CHU kunnen zich aanmelden als spreek
ster voor een ochtend, middag of avond. 
De vragen zullen eerst in de Centrale 
besproken worden, en met advies worden 
doorgestuurd aan de inleidsters.

Een verhaal over de Amerikaanse Dol- 
larcrisis verwacht u misschien niet 
in ,,Vrouwengeluiden” . Toch wordt daar
mee besloten, om een brede interesse 
bij de leden op te wekken. Ook andere 
korte berichten over Onderwijs, Vrou- 
wenbelangen en Reclassering zijn daartoe 
geschreven.

Wilt u zelf kennis nemen van alle arti
kelen, dan kunt u een proefnummer aan
vragen bij mevrouw A. A. ten Kate- 
Veen, Gorechtkade 23 te Groningen.
Ook nieuwe leden van de Centrale van 
CH-Vrouwen zijn van harte welkom. Po
litiek is tenslotte niet alleen een mannen
zaak!

Haty Tegelaar-Boonacker.
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Raden- en Statenverkiezingen
Het Bestuur van de Unie heeft aan de 
Vereniging van CH-leden van gemeente
en provinciebesturen verzocht met spoed 
een concept-CHU-gemeenteprogram op te 
stellen. Aan dezelfde vereniging werd ge
vraagd om in samenwerking met de Lob
man Stichting een rapport op te stellen over 
het probleem van de collegevorming. In
middels hebben commissies van de drie 
partijen een gezamenlijk stuk opgesteld. 
Om coördinerend en adviserend te kunnen 
helpen bij de komende statenverkiezingen 
heeft het bestuur de landelijke ,,commis
sie statenverkiezingen 1974”  ingesteld. 
De commissie heeft vooral de taak in 
geval van samenwerking in CDA-verband 
te stimuleren en de helpende hand te 
bieden.
Het opstellen van een concept-provinciaal 
program in hoofdlijnen behoort mede tot 
haar taak.
Voor een juist verloop van de procedu
rele kant van de statenverkiezingen is 
door het Bestuur een brief verzonden naar 
kamer- en statenkringbesturen.
De tekst van de brief luidt;

,,De verkiezingen voor de Provinciale 
Staten zullen worden gehouden op woens
dag 27 maart 1974, terwijl de kandidaat
stelling zal plaatsvinden op 12 februari 
1974.
Het Bestuur van de Christelijke-Histo- 
rische Unie heeft in zijn vergadering van 
29 augustus 1973, overeenkomstig de arti
kelen 26 tot en met 32 van de Statuten, 
de volgende data vastgesteld;

a. vóór 10 september 1973 moet over
eenkomstig art: 26 in elke provincie 
een Provinciaal Groepsbestuur zijn 
gevormd.
In de provinciën, die één kamerkring 
vormen, treedt het kamerkringbestuur 
op als provinciaal groepsbestuur; inde 
provinciën Noord-Brabant, Gelder
land, Zuid-Holland en Noord-Holland 
nemen respectievelijk de kamerkring- 
besturen ’ s-Hertogenbosch, Arnhem, 
’ s-Gravenhage en Haarlem het ini
tiatief.

b. voor 1 oktober, respectievelijk 5 no
vember 1973 wordt gehandeld over
eenkomstig artikel 28;

c. voor 26 november 1973 vinden de 
vergaderingen overeenkomstig artikel 
29 plaats en wordt overeenkomstig 
dat artikel gehandeld;

d. voor 14 december 1973 moet overeen
komstig artikel 30 worden gehandeld;

e. voor 10 januari 1974 moeten de kies
verenigingen, overeenkomstig het be
paalde in artikel 31 vergaderen;

f. op 12 januari 1974 moeten de vergade
ringen van groep- of statenkringver- 
eniging worden gehouden en wordt 
overeenkomstig de artikelen 32 en 33 
gehandeld.

Tenslotte zal na 12 januari 1974 hettijde- 
lijk groepsbestuur zo spoedig mogelijk 
dienen te vergaderen om overeenkomstig 
artikel 34 te handelen. Bij de uitvoering van 
artikel 29 dient, voorzover nodig, rekening 
te worden gehouden met artikel 35.

Ter voorkoming van misverstand wordt 
erop gewezen, dat in de provinciën waar 
de gezamenlijke kamerkringen een provin
ciaal groepsbestuur vormen, de secretaris 
van dit Provinciaal Groepsbestuur zich bij 
de uitvoering van de zaken, de kandidaat
stelling betreffende, richt tot de secreta
rissen van alle kiesverenigingen in de des
betreffende provincie.

Het ligt tenslotte in de bedoeling om onzer
zijds de kiesverenigingen op hun taak in 
deze te wijzen, hetgeen evenwel de secre
tarissen van de provinciale groepsbestu
ren niet ontheft van hun taak omschreven 
in artikel 28 der Statuten.

Wij nemen aan, dat wij ook ditmaal op Uw 
volle medewerking mogen rekenen.”

Aldus de brief van het Uniebestuur over 
de procedure bij de statenverkiezingen. 
Elders in ,,de Nederlander”  staat een 
brief van het Uniebestuur over de samen
werking bij de Statenverkiezingen.

VERKIEZING 
LEDEN BESTUUR

Het Uniebestuur heeft gemeend aan de 
Unieraad voor de vervuiling van drie 
vacatures in het Bestuur een voordracht 
van zes personen te moeten doen. De 
Unieraad kan namen toevoegen, en daarna 
via stemming drie bestuursleden ver
kiezen.
De door het bestuur genoemde kandidaten 
zijn:
B. Bouwland, Emmen; H. Eversdijk, Hein- 
kenszand; Mej. rar. E. A. Haats, Bre- 
kelen; W. Jongeneel, Muiden; ir. A. B. J. 
de Koning, Zwijndrecht; P. Meinema, 
Heiloo.
Het Bestuur adviseert de Unieraad om de 
aftredende bestuursleden Mevr. VanRiet- 
Augsburger en ds. A. Oliemans weer te 
verkiezen.

STATUTEN

Na de Unieraadsvergadering van 2 juni 
en de Algemene Vergadering op 23 juni 
zijn diverse voorstellen tot statutenwij
ziging besproken en doorgegeven aan de 
statutencommissie. Adviezen van de com
missie zijn daarna weer ter goedkeuring 
aan het Bestuur voorgelegd. Bij dit alles 
speelt de-samenwerking in CDA-verband 
en de voorstellen die uit deze samen
werking voort zullen komen een grote rol. 
Een afgerond en gefundeerd voorstel is

Bespaar in deze toch al 
drukke tijd het Uniewerkfonds 
onnodige w erk!
Onnodig werk bij het Uniewerkfonds kan 
bespaard worden door: de accept-giro- 
kaart die u als donateur van het Unie
werkfonds kreeg in te vullen en te ver
zenden de bekende gele of rosé enveloppe. 
Door - wanneer u geen girorekening 
hebt - uw bijdrage via bank of storting 
op het postkantoor over te maken.
Het adres van het Uniewerkfonds is; 
Wassenaarseweg 7, ’ s-Gravenhage.
Als u nog een oude girokaart hebt, wilt 
u dat wel even veranderen?
Wat zegt u daar?
Bent u geen vaste donateur van ons 
Uniefonds voor hulp in nood?
O, wacht, u bedoelt dat ik het gironummer 
vergeten ben te noemen!
GIRO 45015.
Stichting Uniewerkfonds, Wassenaarseweg 
7 te ’s-Gravenhage.

Uniewerkfonds.

Van de penningm eester

Applaus te ru g
In de Algemene Vergadering op 23 juni in 
Apeldoorn zijn de financiële jaarstukken 
en de begroting 1973 onder applaus vast
gesteld.

Dat is een prettige ervaring maar ik wil 
toch het grootste deel van dat applaus 
doorgeven. En wel aan u, lezer.
Gij hebt het mogelijk gemaakt door de 
- tijdige? - betaling van uw - verhoogde? - 
contributie. En Gij, penningmeester, be
dankt voor al uw arbeid! Het is vaak ploe
gen op rotsen, maar goede irrigatiewer- 
ken kunnen onvruchtbaar land vruchtbaar 
maken. Gestadige arbeid en ijver volhar
den zijn in staat rotsen te bewerken en 
vruchten - contributies! - té innen. Alle
maal welbedankt!

Voor 1973 is het eerste halfjaar redelijk 
gestart. Toch hadden we per 1 juli niet 
de helft van de over 1973 verschuldigde 
contributies binnen. Wel kwamen we aan 
de helft van de raming van onze begroting 
als gevolg van nogal wat betalingen voor 
de aanvang van de Algemene Vergadering. 
Daarom dit: nu het werkseizoen weer is 
begonnen zet nu snel de schouders onder 
de inning van de rest van de contributies 
over 1973. En pak er ook een paar nieuwe 
leden bij. Er vallen er ook altijd een paar 
af dus als u op peil wilt blijven moeten er 
Wilt u de tweede termijn van uw betalings
verplichting nu voldoen? Bij de Ontvanger 
doet u dat toch ook? En ik hoop voor u dat 
die heel wat meer vraagt!!!

Met vriendelijke groet, 
A. J. Kaland, 
penningmeester. ,

Rijnmond 

verkiezingen  1974
Het bestuur van de CHU Rijnmondkring 
heeft na ampele discussie besloten bij 
de Rijnmondverkiezingen 1974 uit te ko
men met een gezamenlijke lijst voor 
CHU, ARP en KVP. Aan de besturen van 
de CH Kiesverenigingen in de Rijnmond
kring zal in de op zaterdag 6 oktober
a.s. te houden vergadering worden ver
zocht hun goedkeuring hieraan te hechten.

mede daardoor nog niet uit de verf ge
komen.

C.D.A.

Over het CDA, de in het leven geroepen 
commissies en de diverse oproepen die 
uitgingen leest U elders.
Als enige opmerking wil ik hier vermel
den, dat er hard wordt gewerkt.

LEDENWERVING

Diverse malen werd in het Bestuur over 
het hoe en wat van een ledenwerfactie ge
sproken, suggesties zus, suggesties zo. 
Maar wat er ook uit de bus komt, als U 
- leden van de CHU - niet meedoet, ge
beurt er niets.
Mag ik hier even verwijzen naar een an
der artikeltje in dit blad? U hoort spoe
dig meer hierover.

J. L. Janssen van Raay 
secretaris CHU.
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Taakverdeling CKU 

in Eerste Kamer

De CHU-Eerste Kamerfractie, welke 
evenals de fractie in de Tweede Kamer 
zeven zetels telt, heeft de werkzaam
heden in de commissies als volgt ver
deeld:
Dr. J. W. Beerekamp lid van de commis
sies De Hoge Colleges van Staat en Alge
mene Zaken, Volksgezondheid en Milieu
hygiëne, plv. lid van Commissies van 
Defensie, Cultuur, Recreatie en Maat-

- schappelijk Werk;
Jhr. mr. L. E. de Geer van Oudegein 
(ondervoorzitter van de fractie) lid van 
de comissies Financiën, Verkeer en Wa
terstaat, plv. lid van comissies Volks
huisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
Landbouw en Visserij, Sociale Zaken en de 
Bijzondere comissie voor de herziening 
van het Burgerlijk Wetboek;

-J. Heij lid van de comissies Landbouw 
en Visserij, Sociale Zaken (voorzitter 
van deze commissie). Maatschappelijk 
Werk;
Prof. dr. J. W. van Hulst (voorzitter van 
de fractie) lid van de commissies Bui
tenlandse Zaken, Europese Samenwer
kingsorganisaties, Onderwijs en Weten
schappen (voorzitter van deze commis
sie), Wetenschapsbeleid en Wetenschappe
lijk Onderwijs, plv. lid van de commis
sies Zaken rakende Suriname en de Ne
derlandse Antillen, Ontwikkelingssamen
werking;
Mr. F. H. Piket (secretaris van de frac
tie), lid van de commissies Ontwikke
lingssamenwerking, Justitie (plv. voor
zitter van deze commissie). Economische 
Zaken, Bijzondere Commissie voor de 
herziening van het Burgerlijk Wetboek, 
plv. lid van de commissies Buitenlandse 
Zaken, Europese Samenwerkingsorgani
saties, Financiën, Volksgezondheid en 
Mileiuhygiene;
D. Rijnders lid van de commissies Zaken 
rakende Suriname en de Nederlandse An
tillen, Binnenlandse Zaken, Volkshuis
vesting en Ruimtelijke Ordening, plv. 
lid van Verkeer en Waterstaat, Econo
mische Zaken;
Dr. K. de Vries lid van de commissies 
Defensie, Cultuur en Recreatie, plv. lid 
van De Hoge Colleges van Staat en Alge
mene Zaken, Onderwijs en Wetenschap
pen, Wetenschapsbeleid en Wetenschappe
lijk Onderwijs.

De heer Piket is tevens plaatsvervangende 
vertegenwoordiger naar de Raadgevende 
Vergadering van de Raad van Europa en 
de West-Europese Unie (voor de ARP’er 
Aantjes).

—  v.D.

Taakverdeling Tweede 

Kamerfractie CHU

Binnen de christelijk-historische Tweede 
Kamerfractie zijn de taken als volgt 
verdeeld:
Ambtenarenzaken: Wissenlink (plaatsver
vanger: Scholten); Binnenlandse Zaken: 
Wissenlink (Tolman); Buitenlandse Zaken: 
Kruisinga (Van der Mei); Civiele Ver
dediging: Tilanus (Wisselink); Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk: T i
lanus (Van Leijenhorst); Defensie: Schol
ten (Wisselink); Ecönomische Zaken: Van 
der Mei (Kruisinga); Financiën: Scholten 
(Wisselink); Handelspolitiek: Van der Mei 
(Kruisinga); Inlichtingen en Veiligheids
diensten: Kruisinga (-); Justitie: Scholten 
(-); Kernenergie: Kruisinga (Van Leijen
horst); Landbouw en Visserij: Tolman 
(Wisselink); Midden- en Kleinbedrijf: Van 
der Mei (Wisselink); Milieuhygiëne: Van 
Leijenhorst (Kruisinga); Naturalisaties: 
Wisselink (Scholten); Onderwijs: Van Leij
enhorst (Wisselink); Ontwikkelingssamen
werking: Van der Mei (Kruisinga); Rijks
uitgaven: Van der Mei (Kruisinga); Sociale 
Zaken: Tilanus (Kruisinga); Suriname en 
Nederlandse Antillen: Tilanus (Tolman); 
Verkeer en Waterstaat: Tolman (Wisse
link); Verzoekschriften: Scholten (Van 
Leijenhorst); Volksgezondheid: Tilanus 
(Van Leijenhorst); Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening: Tolman (Tilanus); 
Werkwijze der Kamer: Kruisinga (-); 
Wetenschappen: Van Leijenhorst (Krui
singa).

Onderverdeling van enige departementen: 
Binnenlandse Zaken: Tolman: grenswij
zigingen; Wisselink: overige onderwerpen. 
CRM: Van Leijenhorst: recreatie, massa
media; Tilanus: cultuur en maatschappe
lijk werk.
Defensie: Scholten: algemeen; Wisselink: 
personeelszaken.

Afgevaardigden naar internationale par
lementen: Beneluxparlement: Van der Mei; 
Europees Earlement: Scholten.

Lid van het Presidium der Kamer: Van 
der Mei.

De Tweede Kamerleden zijn telefonisch te 
bereiken via het secretariaat van de 
fractie. Binnenhof la te Den Haag, telefoon 
070-614911. Wetenschappelijk medewer
ker van de fractie is drs. H. van Span
ning, fractiesecretaresse is mejuffrouw
L. Meijering.

Verdeling CHU 

Tweede Kamerleden 
over de Kamerkringen
Den Bosch: 1. Van der Mei; 2. Wisselink 
Tilburg: 1. Wisselink; 2. Tilanus 
Arnhem: Van Leyenhorst; 2. V. d. Mei 
Nijmegen: 1. Tilanus; 2. Van Leijenhorst 
Rotterdam: 1. Van der Mei; 2. Scholten 
Den Haag: 1. Scholten; 2. Van Leijenhorst 
Leiden: 1. Kruisinga; 2. Scholten 
Dordrecht: 1. Van Leijenhorst; 2. V. d. Mei 
Amsterdam: 1. Tilanus; 2. Scholten 
Den Helder: 1. Kruisinga; 2. Tolman 
Haarlem: 1. Scholten; 2. Tilanus 
Middelburg: 1. Kruisinga; 2. Tolman 
Utrecht: 1. Van der Mei; 2. Kruisinga

Leeuwarden: 1. Tolman; 2. Kruisinga 
Zwolle: 1. Wisselink; 2. Tolman 
Groningen; 1. Tolman; 2. Wisselink 
Maastricht: 1. Tilanus; 2. Van Leijenhorst 
Assen: 1. Tolman; 2. Wisselink

Adressen en telefoonnum m er 

CHU-Tweede Kamerleden
Dr. R. J. H. Kruisinga, Prins Frederik- 
laan 6, Wassenaar (01751 - 8872).

Drs. G. van Leijenhorst, Paleisweg 7, 
Garderen (05776 - 359)

Drs. D. F. van der Mei, Meentweg 96, 
De Meern (03406 - 2130)

Mr. W. Scholten, Kievitlaan 2, Leid- 
schendam (01761 - 6785)

Drs. A. D. W. Tilanus, Karthuizerstraat 
68, Arnhem (085 - 615067)

T. Tolman, Hoofdstraat 53, Sickenga- 
sate, Oldehopta, post Wolvega (05610- 
2463)

H. Wisselink, Schipbeeksweg 13, Bathem 
(05704 - 1395)

V R A G EN
door T. Tolman, lid van de Tweede Kamer van de CHU

Kamerleden hebben het recht om vragen 
te stellen.
Sommigen maken daar ijverig gebruik 
van, al is het soms alleen maar om de 
publiciteit.
Het merendeel van de vragen, dat gesteld 
wordt, is zinvol.
Maar ook dan is er nog wel verschil 
in belangrijkheid.
Wé kunnen eigenlijk drie categorieën on
derscheiden:

a. Gemakshalve noem ik deze fnaar de 
gewone vragen. Deze worden door de 
bewindslieden zo mogelijk binnen de 
gebruikelijke termijn schriftelijk be
antwoord.

b. Schriftelijke vragen met verzoek deze 
mondeling te beantwoorden. De mi
nister komt daarvoor in de Kamer 
en beantwoordt de schriftelijke vragen.

Daarna mag de vragensteller nog een
maal een aanvullende vraag stellen 
met een korte toelichting.
Maar als dat gebeurd is dan mag ieder 
Kamerlid één vraag stellen, weliswaar 
zonder toelichting. Ook zonder dat kan 
de Kamer zorgen voor een spervuur 
van vragen waar de Minister direct 
op moet antwoorden.

c. Het recht van interpellatie.
Hiervoor wordt méér tijd uitgetrokken, 
ook hieraan nemen vaak alle fracties 
deel.

Het recht van interpellatie inde Kamer 
weegt zwaar en een verzoek om te 
interpelleren wordt bijna nooit ge
weigerd.

T. Tolman

Wel moet gezegd worden, dat de ge
dachten over de noodzakelijkheid wel 
uiteen lopen. Maar de Kamer wil niet 
gaarne de schijn op zich laden iemand 
in zijn recht te beperken. Vooral vóór 
de verkiezingen is er een enorme 
drang om te interpelleren.

MERKWAARDIG

Het bovenstaande is eigenlijk alleen

- voorzover niet bekend - ter informatie 
van de lezer.
Nu heeft staatssecretaris Van Hulten een 
rede uitgesproken in Londen. Deze bijeen
komst was belegd door de ,,European 
Association of Teachers’ ’ , United Kingdom 
Branch.

Daarin heeft hij een krachtig pleidooi 
gehouden voor nationalisatie van de grond 
in steden en de omgeving daarvan. Uiter
aard zijn goed recht.
Eveneens het goed recht van een Kamerlid 
om vragen te stellen om precies te weten 
wat er gezegd is en wat bedoeld werd. 
De vragen werden gesteld met verzoek 
om mondeling te beantwoorden. Een unieke 
kans voor de bewindsman om nogmaals 
een gloedvol pleidooi te houden ever deze 
niet oninteressante zaak. Maar aangezien 
er raakvlakken waren met meerdere de
partementen konden ook een aantal mi
nisters aan de beantwoording deelnemen, 
omdat deze vragen ook aan hen gericht 
waren.

Maar wat gebeurde?
De vragen werden schriftelijk beantwoord. 
De unieke kans om iets te zeggen w'erd 
op sobere wijze schriftelijk afgedaan. 
Ook dat mag!

Maar daarmee is het verhaal nog niet 
ten einde.
De vragensteller mag dan nog nadere 
schriftelijke vragen stellen weer met 
verzoek om mondelinge beantwoording. 
En ja, eindelijk na aarzeling kwam de 
staatssecretaris in de Kamer.

We menen dit te moeten signaleren.
De heer Van Hulten komende uit de 
PPR, de partij die bol staat van de in
spraak, was hier bezig de inspraak van 
het parlement te beknotten.
Er moeten zeer geldige redenen zijn om 
zich aan mondelinge beantwoording te 
onttrekken.

Die waren er niet!
Maar om praktische redenen, aangezien 
de vragen aan 4 bewindslieden waren 
gesteld. Aldus de staatssecretaris, was 
deze weg gekozen.
Dit is een zeer zwak argument. Als hij 
gezegd zou hebben om politieke redenen 
schriftelijke beantwoording te verkiezen, 
dan was dat begrijpelijk. Een confrontatie 
over grondpolitiek in dit stadium was 
voor de regering en de staatssecretaris 
niet welkom. Vooral niet als men zijn 
mond voorbij praat,

HOOGST MERKWAARDIG

Over de materie zelve hopen we nog wel 
eens -weer te schrijven. Nog een aspect. 
De Staatssecretaris had in Londen niet 
als staatssecretaris gesproken, maar 
doodgewoon als meneer Van Hulten. Aldus 
één van de antwoorden. Het lijkt ons 
wat moeilijk, maar onmogelijk is het 
niet, maar dat kan wel aanleiding geven 
tot misverstanden. En de vraagtekens 
worden nog groter als blijkt, dat deze 
speech van meneer Van Hulten door de 
persdienst van het ministerie ter be
schikking is gesteld. Hoe kan dat? Ook 
een begrijpelijke vraag. Antwoord van 
de staatssecretaris: ,,Dat was een toevals
treffer” .

Er gebeuren vreemde dingen in ons land. 
De toevalstreffer is niet merkwaardig 
maar hoogst merkwaardig!

T. Tolman.

Hef gezicht van de
regering-Den Uyl

Dr. R. J. H. Kruisinga hield vorige week 
het volgende radiopraatje in de zendtijd 
van de C.H.U.
Een week nadat hetNederlandse volk mas
saal en met diepe aanhankelijkheid het 
zilveren regeringsjubileum van konin
gin Juliana heeft gevierd, moet ik u be
zighouden met de miljoenennota, die het 
kabinet-Den Uyl over enkele dagen zal 
aanbieden. Dan zal duidelijker blijken wat 
het gezicht is van de regering-Den Uyl. 
Een regering, waarvoor de C.H.U. geen 
medeverantwoordelijkheid wilde dragen. 
Er dan ook niet aan deelnam.
Wij zullen het kabinet echter strikt zake
lijk tegemoet treden. Kritiek waar nodig, 
steun waar mogelijk.
Bij deze beoordeling zullen wij met name 
ook letten op wat het kabinet doet aan 
zaken als geldontwaarding, de verbete
ring van de positie van de middengroepen, 
sociale maatregelen en tegen de vervui
ling in' elk opzicht van onze omgeving. 
Zeker ook op de noodzaak tot beperking 
van de groei van uitgaven van de over
heid. Juist terwille van een goede be
strijding van de geldontwaarding.

Voorts zullen meer aandacht behoeven de 
geestelijke waarden in de samenleving 
in onze huidige maatschappij, waar de 
tendens tot onverdraagzaamheid zo ver
ontrustend toeneemt, alsmede aan de po
sitie van het gezin in onze samenleving, 
dat wordt bedreigd.
Wij zijn benieuwd wat de regering-Den Uyl 
ons op 18 september gaat voorstellen. 
Dat weten we niet. Wel kennen we enkele 
eerste voorstellen van dit kabinet. Zo 
heeft D’66-minister Gruiiters plannen in
gediend over volkshuisvesting. Tegen die 
plannen bestaan bij ons grote bezwaren. De 
C.H.U. acht onjuist dat in feite premie en 
particuliere woningbouw wordt afgeremd. 
De C.H.U. is bepaald tegen de door deze 
minister van D’66 geopperde gedachte, dat 
hypotheekrente van de eigen woning niet 
meer aftrekbaar zou zijn of zonder meer 
verhoging van de huurwaarde wordt 
doorgevoerd.
Bevordering van de eigen woning is een 
kernpunt van ons programma. De C.H.U. 
zal zich tegen maatregelen, die dat aan
tasten, verzetten.
Een ander voorstel van de regering-Den

Uyl is om de kosten van ziekte minder 
te kunnen verlichten door belastingfa- 
ciliteiten. Het gedane voorstel gaat naar 
de mening van de C.H.U. beslist te ver. 
Er is nog een beslissing van het kabinet- 
Den Uyl, waar wij bezwaar tegen hebben. 
Die ligt op het gebied van de geldontwaar
ding. Wij zijn voor een straf prijsbe
leid en dan in samenhang met gei'nte- 
greerd loon- en inkomensbeleid. Maar 
de laatste maatregel lijkt een prijsbe
leid aan te kondigen op kosten van de 
middenstand.

De middenstandsorganisaties hebben te
gen die prijsbeschikking geprotesteerd. 
Dat is een groep, waarin zovelen hard 
moeten werken voor een laag inkomen en 
gebukt gaan onder hoge belasting en ook 
de C.H.U. heeft daarover vandaag vra
gen gesteld aan de regering.

Voor de toekomst hoopt de C.H.U. op 
betere voorstellen dan die ik nu ge
noemd heb van dit kabinet-Den Uyl.
Tot zover dr. Kruisinga voor de radio- 
zendtijd van de C.H.U.
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Troonrede
DEN HAAG - Koningin Juliana heeft dinsdagmiddag de nieuwe zitting van 

de Staten-Generaal geopend met het uitspreken van de troonrede:

LEDEN VAN DE STATEN-GENERAAL,

Gaarne maak ik gebruik van de mogelijkheid om 
ook hier mijn dankbaarheid uit te spreken voor de 

warme genegenheid die ik uit alle delen van het Ko
ninkrijk heb mogen ondervinden bij de viering van mijn 
zilveren jubileum.

Veel van de verworvenheden van de afgelopen 25 jaar 
is thans onderwerp van discussie en herbezinning. On
ze voorspoed kan niet verhullen dat in onze maat
schappij gevoelens van verontrusting, bedreiging en 
vervreemding toenemen. De aandacht richt zich op wat 
in de ontwikkeling achterbleef: het inhoud geven aan 
de gelijkwaardigheid van alle leden van de samenleving, 
het vergroten van de mogelijkheid om eigen verant
woordelijkheid te dragen en het zorgvuldig beheren van 
de natuur en haar hulpbronnen.

Nog onlangs, bij zijn optreden, heeft het nieuwe kabi
net de uitgangspunten en doelstellingen van zijn beleid 
voor u uiteengezet. Thans valt de nadruk op de maat
regelen waarmede het deze doeleinden wil bereiken.

De begroting geeft een eerste aanzet tot de door hel 
kabinet gewenste structurele veranderingen in onze 
maatschappij. In het uitgavenbeleid zijn andere priori
teiten gesteld en is ruimte gemaakt voor nieuwe activi
teiten. In het dekkingsplan komt de beoogde verklei
ning van inkomensverschillen tol uitdrukking.

De uitgaven voor welzijnsvoorzieningen worden meer 
dan evenredig verhoogd. De uitkeringsnorm van de Al
gemene Bijstandswet zal met ingang van 1 juli 1974 
worden gebracht op het netto-bedrag van het dan gel
dende wettelijk minimumloon.

Met de geleidelijke herziening van het jeugdbescher- 
mingsrechl wordt een begin gemaakt. Een wetsontwerp ' 
lot herziening van het strafstelsel staat op stapel. Daar
mee wordt beoogd de toepassing van vrijheidsstraffen 
nog verder te verminderen.
Van de rechtspraak wordt verwacht dat zij zekerheid 
biedt, maar de ontwikkelingen in de samenleving toch 
op creatieve wijze beantwoordt; dal zij dicht bij de 
mensen staat maar toch haar onafhankelijkheid be
waart. Deze taak wordt steeds zwaarder.
Een algehele herziening van de, rechterlijke organisatie 
zal door een binnenkort in te stellen staatscommissie 
worden voorbereid.

Een beleid gericht op welzijn en op een actieve deelne
ming aan het maatschappelijk leven vereist vernieuwing 
van onze onderwijsvoorzieningen. Een plan daartoe zal 
u nog dit najaar worden voorgelegd. Binnenkort zal 
een aantal scholen worden uitgenodigd om proeven te 
nemen met een nieuwe basisschool en met een midden
school. Op 1 augustus 1974 wordt de leerplicht voor 
werkende jongeren uitgebreid met een tweede dag voor 
15-jarigen: de leerlingenschaal bij het kleuteronderwijs 
wordt verlaagd van 36 tot 34 en bij het lager onderwijs 
van 36 tol 33.
De regering zal een spoedige behandeling van het wets
ontwerp inzake de herstructurering van het wetenschap
pelijk onderwijs bevorderen.
Binnenkort zult u voorstellen voor een nieuw stelsel 
van studiefinanciering ontvangen.
Nog dit najaar zullen betrokkenen gelegenheid krijgen 
zich uil te spreken over een nieuwe opzet van hel we
tenschapsbeleid.

Over de gewenste structuur van de gezondheidszorg wil 
de regering overleg met u plegen aan de hand van een 
nota ter voorbereiding van een wet gezondheidsvoorzie
ningen. Om deze voorzieningen voor ieder in gelijke 
mate toegankelijk te maken worden voorbereidingen ge
troffen voor de totstandkoming van een volksverzeke
ring tegen ziektekosten.

Voor de taak die de regering zich stelt bij de woning
bouw in de jaren 1974-1976, heeft zij onlangs een pro
gramma bekend gemaakt. Dit programma dat mede ge
richt is op een evenwichtige ontwikkeling van de werk
gelegenheid, legt sterk de nadruk op het behoud van 
hel karakter van de steden en op de verbetering van 
woningen en woonomgeving in oude wijken.

Wetsontwerpen tot invoering van de gebruikswaarde als 
basis voor de waardebepaling bij onteigening en tot re
geling van een voorkeursrecht bij verkoop van onroe
rend goed zullen u dit zittingsjaar bereiken.

Hel ontwerp van wel op de gewesten zal vervangen 
worden door een nieuw ontwerp dat de verantwoorde
lijkheid voor de gewestvorming primair legt bij de rijks
overheid.

De aangekondigde oriënteringsnota over de hoofdlijnen 
van het ruimtelijk beleid zal ook conclusies bevatten 
ten aanzien van de nieuwste gegevens over de bevol
kingsgroei.
De regering beschouwt vermindering van de behoefte 
aan verkeer en vervoer van personen en goederen 
mede als doelstelling van dit beleid.
Ter bevordering van de verkeersveiligheid zal op de 
autosnelwegen een minimumsnelheid worden ingevoerd. 
Voor de andere wegen zullen maximumsnelheden gaan 
gelden.

De regering zal binnenkort een wetsontwerp indienen 
dat de verplichting tol storting van een waarborgsom

bij de aankoop van een nieuwe auto regelt. De waar
borgsom zal worden terugbetaald bij de inlevering van 
de auto.

Ter bestrijding van de milieuvervuiling zullen in 1974 
nadere wettelijke maatregelen worden voorgesteld. In 
bijzondere gevallen kunnen extra bijdragen worden ge
geven aan industrieën die zelf maatregelen tegen lucht
verontreiniging willen nemen. Onderzoek zal worden 
gestimuleerd naar schonere produktieprocessen en naar 
de ontwikkeling van systemen voor het opnieuw gebrui
ken van grond- en hulpstoffen.
Inspraak en beroepsmogelijkheid bij de vaststelling van 
milieuvoorschriften worden verbeterd.

De regering onderzoekt de mogelijkheden om energie
verspilling tegen te gaan, onder meer door een andere 
ophouw van de prijzen van energie en van de tarieven 
van de motorrijtuigenbelasting. Zij ziet de invoering 
van de selectieve'investeringsregeling als een begin van 
de toetsing van investeringen op hun betekenis voor de 
maatschappij als geheel.

De regering beschouwt de strijd tegen de werkloosheid 
en de inflatie als een van haar voornaamste laken. 
Hierbij wil zij tevens de vermindering van ongelijkheid 
bevorderen. Met het bedrijfsleven wordt overlegd wel
ke bijdrage van die kant, in samenhang met het bek'd 
van de overheid, aan het terugdringen van de inflat 
kan worden geleverd. Het beleidsplan voor 1974 beva 
daartoe lal van aanknopingspunten.

Om voor het anti-infiatiebeieid zo gunstig mogelijke 
voorwaarden te scheppen heeft de regering besloten tot 
opwaardering van dé gulden en afkondiging van een 
daarbij aansluitende prijsmaatregel. Met het bedrijfsle
ven wordt dezer dagen overleg gepleegd over verdere 
maatregelen om de met de revaluatie beoogde ver
mindering van de prijsstijging, en ook prijsverlagingen, 
te bewerkstelligen. Om een onevenredige inkomensder- 
ving in de landbouw als gevolg van de revaluatie te 
voorkomen, zal een tijdelijke compensatie worden ver
strekt in het kader van dc teruggave van de omzetbe
lasting. Ter bevordering van de werkgelegenheid zal de 
investeringsaftrek voor bedrijfsgebouwen tijdelijk wor
den hersteld en zal een nieuw werkgelegenheidsprogram 
in uitvoering worden genomen. Hierbij zullen tot 750 
miljoen gulden verplichtingen kunnen worden aange
gaan; tempo van uitvoering en omvang worden aan de 
conjuncturele ontwikkeling aangepast.

De hoogte van inkomsten en uitgaven voor 1974 is af
gestemd op het bereiken van het noodzakelijke even
wicht tussen middelen en bestedingen. Mede in dit licht 
is een bijstelling van hel begrotingstekort verantwoord 
geacht.

Bij de keuze van de voor te stellen belastingmaatrege
len zijn rechtstreeks prijsverhogende effecten waar mo
gelijk vermeden. Zo blijft een verhoging van de B.T.W. 
achterwege.
Mede gezien de ontwikkeling van de prijzen in het bui
tenland worden de accijnzen op benzine en dieselolie 
verhoogd; ook een aanpassing van de aardgasprijzen 
bleek noodzakelijk.
Het tarief van de vermogensbelasting wordt op 8 pro
mille gebracht en 20 opcenten worden gelegd op de ta
rieven van de successierechten, met uitzondering van 
verkrijging in de rechte Hjn. De studie inzake de invoe
ring van een vermogenswinstbelasting zal naar ver
wachting midden 1974 zijn voltooid.
De inflatie-correctie bij de loon- en inkomstenbelasting 
wordt niet toecepast. Om de verzwaring van de belas
tingdruk op lagere inkomens zo beperkt mogelijk te 
houden worden de belastingvrije bedragen met 5 pro
cent verhoogd. Er is naar gestreefd dat per tariefgroep 
een ieder zoveel mogelijk voor een gelijk bedrag daar
van profiteert. Voor bepaalde groepen belastingplichti
gen, zoals alleenstaanden met kinderen, worden knel
punten in de opbouw van hel tarief weggenomen.
Het deel van de kosten van zakenauto’ s dat aan het 
privégebruik wordt toegerekend, wordt verhoogd.
De regering heeft voorshands afgezien van een ver
mindering van de aftrekbaarheid voor de inkomstenbe
lasting van de rente van schulden, dit in afwachting 
van de resultaten van de studie die in de regeringsver
klaring is aangekondigd. Wel wordt de fiscale huur
waarde voor eigen woningen verhoogd, behalve voor 
de goedkope woningen.
De regering heeft een open oog voor de problemen van 
de zelfstandige ondernemer in midden- en kleinbedrijf, 
landbouw en visserij. Mei ingang van 1 januari a.s. zal 
de mogelijkheid tol vorming van een fiscale oudedags- 
reserve zodanig worden uitgebreid dat met name de 
kleinere zelfstandigen daarvan kunnen profiteren. Voor 
de vrouw die in de onderneming van haar man mee
werkt, zal de belastingregeling gutistiger worden, vooral 
wanneer de winst laag is.

De regering zal wettelijke regelingen uitwerken om de 
inkomsten uit commissariaten te beperken.
Zij acht maatregelen gewenst om de inkomensontwikke
ling in de vrije beroepen te be'invloeden. Zij wenst een 
grotere openbaarheid van inkomens te bevorderen.

De regering staal positief tegenover pogingen in het be
drijfsleven om te komen tot loonsverhogingen die ten
minste voor de helft in voor elk gelijke bedragen wor
den uitgekeerd en die voorts bijdragen tot verkleining 
van inkomensverschillen. Zij ziet daarin ook een be
langrijke voorwaarde voor het slagen van het anti-infla- 
tiebeleid.

In een nota die u in dé loop van het komende jaar zal 
bereiken, wi! de regering wegen aangeven om te komen 
tol een samenhangend inkomensbeleid dat in beginsel 
alle inkomensgroepen omvat.

Aan de Sociaal Economische Raad zal advies worden 
gevraagd over de structuur en de bevoegdheden van de 
ondernemingsraden, waarbij ook het oordeel zal worden 
gevraagd over de mate van zeggenschap van de onder
nemingsraden bij fusies van ondernemingen.
De regering zal zich, gelei op de gebeurtenissen die 
zich onlangs bij de overname van ondernemingen heb
ben voorgedaan, tot de SER wenden met het verzoek 
spoedig advies te mogen ontvangen over voorafgaande 
inhoudelijke toetsing door de overheid van fusies, ter 
voorbereiding van een wettelijke regeling terzake.

Een wetsontwerp wordt ingediend, waarin de tijdige 
melding van omvangrijke ontslagen verplicht wordt 
gesteld.
Aan de SER zal advies worden gevraagd over de wen
selijkheid van nadere voorzieningen ten behoeve van 
het bedrijvenwerk van werknemersorganisaties.
De regering heeft besloten tot bevordering van spoedi
ge ratificatie van hel Europees Sociaal Handvest met 
inbegrip van de erkenning van het stakingsrecht, ook 
voor ambtenaren.

De regering zet zich in voor een meer op het welzijn 
van de burger,s gerichte Europese gemeenschap, die is 
toegerusl met ruime bevoegdheden, die een werkelijk 
democratische structuur heeft en een open beleid voert, 
in het bijzonder gericht op de belangen van de derde 
wereld.

Op de conferentie over veiligheid en samenwerking in 
Europa en de komende onderhandelingen over weder
zijdse en evenwichtige vermindering van strijdkrachten 
in Centraal Europa streeft de regering naar concrete af
spraken over verruiming van contacten tussen de vol
ken van Europa en daadwerkelijke vermindering van de 
militaire confrontatie. In een nota die u in de loop van 
deze zitting zal worden aangeboden, zal met name aan
dacht worden besteed aan hel afremmen van de bewa
peningswedloop en het doelbewust verminderen van de 
rol van kernwapens.
Een actieve dialoog tussen de Verenigde Stalen en Eu
ropa over hun toekomstige samenw'erking acht de rege
ring noodzakelijk. Binnen de NAVO wil zij hel overleg 
stimuleren over de mogelijkheden van ontspanning tus
sen Oost en West en bevorderen dat overal in het ver- 
dragsgebied de mensenrechten worden geëerbiedigd.

Handhaving van alle huidige taken van de Nederlandse 
krijgsmacht stuit in toenemende mate op financiële 
moeilijkheden. De regering heeft binnen de NAVO hel 
initiatief genomen om een betere taakverdeling tussen 
de lidstaten te bereiken. Voorstellen over omvang en 
vorm van de Nederlandse defensie in de komende ja
ren zullen u omstreeks de jaarwisseling in een defen
sienota worden voorgelegd.

In 1974 wordt een begin gemaakt mei humanitaire en 
ontwikkelingssteun ten behoeve van de bevolking van 
de koloniale gebieden in Afrika. Deze steun wordt ver
leend via de bevrijdingsbewegingen, bij voorkeur door 
tussenkomst van internationale organisaties.

Hel bedrag voor ontwikkelingssamenwerking' is in de 
begroting die u heden wordt aangeboden met 20% ver
hoogd. De doelstelling van de regering om in 1976 
1V2% van het nationale inkomen voor ontwikkelingssa
menwerking te bestemmen zal tot uitdrukking worden 
gebracht in een voortschrijdend meerjarenplan dat u 
binnen enkele maanden za! bereiken.

De regering verwacht in het komende jaar, aan de 
hand van het advies van de Koninkrijkscommissie, met 
de regeringen van Suriname en de Nederlandse Antillen 
in overleg te kunnen treden over de wijze en het tijd
stip waarop deze landen soevereiniteit zullen verkrij
gen. De ontwikkelingssteun aan deze landen is gericht 
op de bevordering van economische, sociale en cultu
rele zelfstandigheid.

Leden van de Staten-Generaal,

Dc regering heeft voor ogen het omlaag schroeven van 
de inflatie, het terugdringen van de werkloosheid, het 
verminderen van bestaande ongelijkheid en achterstand. 
Om dal te bereiken zijn ingrijpende maatregelen nodig. 
Zij stelt die maatregelen voor in de overtuiging, dat 
waar offers worden gevraagd, ook hel uitzicht wordt 
geboden op een samenleving, waarin de mensen zich 
meer thuis zullen kunnen voelen.
De regering vertrouwt erop dat haar voorstellen u aan
leiding zullen geven tol levendige discussies, waarbij de 
burgers zich betrokken weten. Een intensief overleg 
tussen regering en Staten-Generaal zal veel van ons al
len vergen.

Met het .uitspreken van de hoop dal wij daartoe dé . 
kracht zullen ontvangen, verklaar ik deze zitting van de 
Staten-Generaal geopend..

18 september 1973
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„De gemeenschappelifke markt - 
geen militair blok ?"

De laatste weken is er een scherpe pole
miek gevoerd tussen Lord Chalfont, de 
Britse onderminister die in 1968 voor de 
Labour-regering de onderhandelingen 
voerde over de toetreding van het Ver
enigd Koninkrijk tot de Europese Gemeen
schap, en de Russische kolonel Pono- 
marew en de Russische radio.

Lord Chalfont had in het Britse dagblad 
The Times een artikel geschreven over 
de aanwezigheid van Russische troepen 
in Europa. Daarin trachtte hij antwoord te 
geven op de vraag wat delanden van West- 
Europa te doen stond, wanneer eventueel 
de Amerikaanse troepen uit West-Europa 
zouden worden teruggetrokken.

Kolonel Ponomarew verweet Lord Chal
font in het blad van het Sowjet-Russische 
ministerie van defensie De Rode Ster, 
dat hij de landen van de Europese Ge
meenschap de vorming van een militair 
blok aanprees omdat er een Sowjet- 
Russische dreiging zou zijn. Die dreiging 
was echter volgens de kolonel een uit
vinding van Lord Chalfont.

In The Times van 13 juli antw'oordt Lord 
Chalfont in een open brief aan de kolonel 
op deze beschuldiging dat zij niet in over
eenstemming is met de feiten:

,,'Werkelijk kolonel, dit is niet in over
eenstemming met de feiten. Dat er meer

dan een half miljoen Russische soldaten 
op het Europese toneel vertoeven, heb ik 
niet zomaar bedacht. Evenmin verzon ik 
de tanks, de artillerie en de luchtmacht, 
die aan uw gewapende strijdkrachten een 
overweldigende overmacht geven tegen
over .die van het westen. Die geweldige 
samentrekking van militaire macht vindt, 
naar men mag aannemen, om de een of 
andere reden plaats.”

Lord Chalfont gelooft niet dat de politieke 
meesters van kolonel Ponomarew een 
plotselinge aanval van de Noord-Atlan- 
tische alliantie op de Sowjet-Unie vrezen. 
,,Maar waarom wordt dan uw leger en niet 
te vergeten uw marine en uw luchtmacht 
met zo’n opmerkelijke snelheid opge
bouwd? Sommige mensen in het westen 
gaan uit van de theorie dat u zich wil 
beveiligen tegen de opkomst van een mis
leid liberalisme onder uw communistische 
bondgenoten. Maar 40 Russische divisies 
lijken daarvoor tamelijk overdreven. Een 
andere verklaring die hier aan de man 
wordt gebracht is dat u zich bevindt in de 
eerste fase van het spel dat de super
mogendheden over de beperking van de be
wapening opvoeren: een hogere militaire 
sterkte opbouwen dan in werkelijkheid 
nodig is, zodat zij later kan worden ver
minderd als onderdeel van een overeen
komst in naam van de ontspanning. Het is 
een bekend truc’je, en de Sowjet-Unie is

niet het enige land dat ervan wordt ver
dacht.”

BEGRIP

Lord Chalfont laat in het midden wat de 
reden mag zijn, maar vraagt er wel be
grip voor dat zeer redelijke mensen in 
West-Europa (evenals trouwens in China) 
de aanwezigheid van steeds toenemende 
Sowjet-strijdkrachten aan hun grenzen 
als een bedreiging zien.

,,Ziet u, kolonel, de meeste mensen in mijn 
land nemen aan dat uw land naar betere 
betrekkingen en vredelievende toestanden 
in Europa streeft, maar regeringen ver
anderen, en zo is het ook met politieken. 
Als soldaat weet u dat bij de beoordeling 
van een militaire dreiging de mogelijk
heden even belangrijk zijn als de bedoe
lingen, die zoals algemeen bekend is, 
wispelturig zijn.”

Lord Chalfont zet vervolgens uiteen dat hij 
geen ,,militair blok”  wil yormen dat ge
baseerd is op de Europese Gemeenschap. 
,,Er bestaan reeds twee militaire blokken: 
het Warschau-pact en het Atlantisch bond
genootschap. Een van de doeleinden van de 
buitenlandse politiek van uw regering ge
durende de laatste jaren is geweest te 
bereiken dat de 'Verenigde Staten zich 
terugtrekken uit ’West-Europa. Mijn stel
ling is heel eenvoudig dat dit om de een

VERGADERTECHNIEK

of andere reden in de toekomst inderdaad 
zou kunnen gebeuren, en dat West-Europa 
daarom zich meer rechtstreeks moet gaan 
bezighouden met zijn eigen militaire vei
ligheid. Ik vermag niet in te zien waarom 
u dit zo bezorgd maakt. Meent u serieus 
dat als de Amerikanen naar huis gaan 
Europa zich gedragen moet alsof de we
reld op slag veranderd is, en dat de reden 
waarom er een Amerikaanse vertegen
woordiging in Europa is met het vertrek 
van de troepen zou zijn verdwenen? Als u 
dat wilt, zult u moeten beginnen met de 
terugtrekking van uw pantserdivisies in 
plaats van deze zo hardnekkig te ver
sterken.

De Russische radio had ook gereageerd 
op het artikel van Lord Chalfont in The  ̂
Times en beschuldigde hem ervan dat hij 
van de gemeenschappelijke markt een 
militair-politieke eenheid wilde maken 
die kernwapens tot haar beschikking heeft.

Lord Chalfont ontkende heftig in zijn ant
woord in The Times dat hij in enigerlei 
vorm vóór een Europese kernmacht is. 
,,lk zou dit een absolute ramp noemen. 
Een van de bezwaren hiertegen is dat dit 
problemen zou opwerpen wat betreft de 
politieke controle, waardoor het berei
ken van echte ontspanning tussen Oost 
en West belemmerd zou worden.”

VERONTRUST

Lord Chalfont eindigt zijn open brief aan 
kolonel Ponomarew met de verklaring:
,,Wanneer Sowjet-Rusland voortgaat met 
het verhogen van de omvang en de kracht 
van de Sowjet-legers die tegenover ons' 
staan, u niet verbaasd moet zijn dat de
genen onder ons die deze dingen bestu
deren een zekere reserve in acht nemen 
om niet te zeggen verontrust zijn over uw 
plannen op lange termijn.”

H. L.

Nieuw
huurboekje
verkrijgbaar

«Tegenover het recht van het ene lid 
om ter vergadering het woord te voeren 
staat de plicht van het ander lid om de 
spreker aan te horen. Vergadertechniek 
dient om recht en plicht in een aan
vaardbaar evenwicht te brengen.

Gezien de verheugenswaardige belang
stelling voor de Algemene Vergadering 
van 23 juni j.1. heeft het zin eens in 
discussie te brengen of op dit moment 
een aanvaardbaar evenwicht bestaat.
Het doel van een discussie aangaande 
een bepaald voorstel is dat voor- en 
tegenstanders daarvan hun argumenten 
zo helder en scherp mogelijk formuleren 
opdat de stemgerechtigde leden hun stem 
zo verantwoord mogelijk kunnen uit
brengen. De meest efficiënte vergader
techniek ter bereiking van dit doel is 
dat voor- en tegenstanders elk een woord
voerder als spreker aanwijzen, en dat 
daarna alleen sprekers het woord voeren 
die nieuwe argumenten of motieven kunnen 
aanvoeren. Herhaling van argumenten is 
dan zinloos. Iedereen die de vergadering 
van 23 juni j.1. heeft meegemaakt zal met 
mij eens zijn dat vanuit deze optiek de 
vergadertechniek te kort heeft geschoten. 
Van die circa 60 sprekers waren circa 40 
tegen de resolutie, en die sprekers her
haalden voortdurend dezelfde argumenten. 
Het was een verademing als er een 
spreker over iets totaal anders dan wat 
aan de orde was sprak, hetgeen een enkele 
maal geschiedde.

Is nu de remedie dat wij in de toekomst 
een officiële tegenspreker uitnodigen en 
de leden verzoeken zich te beperken tot 
het aanvoeren van nieuwe gezichtspunten? 
Ik ben ervan overtuigd dat de Unie deze 
op zichzelf natuurlijk efficiënte vergader
techniek niet accepteert. Zij miskent na
melijk het getuigende karakter die een 
interventie kan hebben naast, of zelfs in 
de plaats van het overtuigende karakter.

Wanneer een kiesvereniging een voorstel 
serieus besproken heeft is het onaan
vaardbaar indien de afgevaardigde daarvan 
gedwongen zou worden als bijvoorbeeld 
veertigste spreker iets nieuws te brengen 
op straffe van zijn mond te moeten houden. 
Daar staat tegenover dat het voor vele 
toehoorders, die niet naar huis kunnen gaan 
omdat zij hun stem nog moeten uitbrengen.

een ware kwelling kan worden om voor 
de zestigste maal hetzelfde verhaal aan te 
horen.

Zo eenvoudig als vergadertechnisch een 
evenwicht te vinden is tussen de over
tuigende spreker en het geduld van zijn 
toehoorders, zo moeilijk is het,om mid
delen te vinden de getuigende spreker 
voor zijn publiek aanvaardbaar te maken. 
Toch zijn die middelen er wel, en ik zou 
deze gaarne eens ter discussie stellen:

1. Het geijkte middel, dat ook op 23 juni 
j.1. gehanteerd, werd, is natuurlijk 
beperking van de spreektijd. Toch 
werkt dit irriterend. Wij zijn een Unie 
van autonome kiesvereniging, het lid 
heeft in zijn gezamenlijkheid met de 
anderen de hoogste macht, en het er
gert begrijpelijkerwijze (vooral de 
tegenstemmer) als de officiële woord
voerder wèl, en hij niet het woord mag 
voeren. Maar voor de zaal, die toch al 
moeite heeft om 40 x 2 minuten het
zelfde te moeten aanhoren is het een

voudig onverdraaglijk als dit uitdijt tot 
40 X bijvoorbeeld 10 minuten.

2. De spreker kan zijn interventie op 
schrift stellen, en indienen, en deze 
wordt dan geacht ter vergadering uit
gesproken te zijn. Deze techniek wordt 
vooral toegepast op internationale con
gressen door vertegenwoordigers van 
landen die reis- en verblijfkosten al
leen dan fiscaal aftrekbaar achten als 
de congresganger een lezing heeft ge
houden. Het is duidelijk dat deze tech
niek ons niet baat. De spreker wil juist 
met behulp van intonatie en gebaren 
zijn overtuiging overbrengen en dat kan 
niet per pamflet.

3. Een andere mogelijkheid is degenen 
waarvan de stem al op voorhand vast
staat hun stem vast te laten uitbren
gen, waarna zij de vergadering kun
nen verlaten. Deze techniek werkt al
leen bij simpel voor- en tegenstemmen 
en niet bij amendementen.

4. Weer een andere mogelijkheid is om de 
discussies en de stemming te splitsen, 
bijvoorbeeld discussies vrijdagmiddag 
vanaf 16.00 uur, stemming zaterdag te 
eniger tijd door de gewone vergadering 
heen. Dan kunnen de afgevaardigden 
wèl over amendementen meestemmen 
en hun eindoordeel daarvan af laten 
hangen. Vrijdag kan dan iedereen die 
meent voldoende argumenten te heb
ben aangehoord om een verantwoord 
oordeel te vellen de vergadering 
verlaten terwijl anderzijds de spre
kers, onbelemmerd door spreektijdtot 
het ochtendgloren kunnen doorgaan.

5. Een variant op de voorgaande moge
lijkheid is aan de kiesverenigingen te 
vragen tevoren op te geven of zij 
het woord wensen te voeren. Over
schrijdt het aantal sprekers een be
paald aantal, dan kan het Bestuur op 
grond daarvan besluiten de vergade- . 
ring op 2 dagen te houden.

Mag ik een beroep doen op de lezers om 
in deze met mij mee te denken? Op de 
volgende vergadering komt de inrichting 
van het CDA aan de orde, en wij rekenen 
op dezelfde warme belangstelling van de 
kant van de leden als bij de resolutie. 
Maar dan hebben wij er allemaal belang 
bij dat het juiste evenwicht gevonden 
wordt.

Mr. J. L. Janssen van Raay

Het departement van volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening heeft een boekje over 
huurzaken samengesteld, dat als titel 
heeft ,,Huurprijsbepaling en huurders- 
bescherming; wat mag, wat moet” .
Het boekje dat fl,90  kost, is verkrijg
baar bij de Staatsuitgeverij, Chr. Plan- 
tijnstraat 5, Den Haag en bij de boekhandel. 
Dit boekje is een herziene en aangevulde 
uitgave van het in 1970 verschenen boekje 
,,Huurprijzen; wat mag, wat moet” .
In het boekje is ingegaan op de verschil
lende wijzen waarop de huren van wonin
gen kunnen worden verhoogd en wat de 
huidige rechten en plichten van huurders 
en verhuurders zijn. Een apart hoofdstukje 
is gewijd aan bedrijfspanden. Ook zijn in 
het boekje lijsten opgenom.en van de niet- 
geliberaliseerde, de geliberaliseerde en 
de gedeeltelijk geliberaliseerde gemeen
ten en de adreslijsten van de secretaria
ten van huuradviescommissies en kanton
gerechten.
Tenslotte is aan het boekje een samenvat
ting toegevoegd van de ,,Nota inzake het 
huur- en woonruimtebeleid op korte ter
mijn” , die op 27 juni 1973 aan de Tweede 
Kamer is aangeboden. Door kennisneming 
hiervan zal de gebruiker van het boekje 
kunnen nagaan op welke onderdelen van 
het beleid veranderingen te verwachten 
zijn.

Rauwe spreeuw
Dezer dagen hebben de kranten gemeld 
dat op het Rembrandtplein in Amsterdam 
een Portugees is aangehouden omdat hij 
met een katapult vijf spreeuwen had dood
geschoten en deze rauw had opgegeten. 
Het Parool berichtte daarbij dat over
wogen zou worden de man in een psychia
trische inrichting te doen opnemen. In 
aansluiting op dit verhaal kunnen we mel
den dat de politie gisteren in diverse 
steden bijna driehonderd Nederlanders 
heeft aangehouden. Zij waren erop be
trapt haring rauw op te eten. Er zal een 
onderzoek worden ingesteld op welke wijze 
de haring is gevangen.
Ook zijn invallen gedaan in enkele exclu
sieve restaurants. 'Vijftien personen, die 
ervan werden verdacht slakken te hebben 
verorberd, werden meegenomen. Van het 
opmaken van een proces-verbaal werd 
afgezien toen het onderzoek uitwees dat 
de slakken niet rauw waren gegeten, maar 
eerst waren gekookt.

(De Tijd)
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Goed voorbeeld 
doet goed volgen

~ ]

Dat nieuwe leden niet vanzelf komen is 
bekend. Dat nieuwe leden werven- niet 
meevalt is eveneens bekend. Dat de beste 
methode voor ledenwerving het persoon
lijk contact is mag ook bekend worden 
verondersteld.
Dat leden van de CHU met succes op pad 
gaan is minder bekend. Een nog jong 
CH-lid uit Scheveningen presteerde het 
om in de afgelopen maanden een tiental 
leden te winnen.
Wat enthousiasme voor de Christelijke 
politiek vermag! Goed voorbeeld doet 
goed volgen.(?)
Rotterdam-Hillegersberg oogstte negen 
nieuwe leden.
In de gemeente Ede is het bestuur nog 
steeds aktief. Telkens neemt men daar 
een plaats onder handen. Nu is Lunteren 
bewerkt met als resultaat 15 leden erbij. 
De aktiviteiten van de heer Moret in 
Rhenen hebben er toe geleid dat het leden 
bestand van 29 is opgelopen tot 53!
In Nijemerdum woont de aktieve secre
taris van de K.V. Gaasterland die 7 
nieuwe leden aanmeldde. Op 8 oktober komt 
Van Verschuer spreken. Die gelegenheid 
zal ongetwijfeld worden aangegrepen om 
wat aan de weg te timmeren en mensen 
die verantwoordelijkheid t.o.V. de bestu
ring van onze samenleving kennen te 
wijzen op de CHU.

Ermelo-Speulde gaf ons 8 nieuwe leden 
door.
En dan de namen van kiesverenigingen die 
twee of meer leden wisten toe te voegen 
aan hun ledenlijst in de afgelopen maanden; 
Akkrum, Alkmaar, Amstelveen, Barne- 
veld. Leiden, Stadskanaal en Valkenburg. 
Alle ledenwervers dank. De nieuwkomers 
hartelijk welkom.

In de CHU-radiozendtijd zei jonkvrouwe 
mr. C. W. J. Wttewaall van Stoetwegen 
het volgende over de ledenwerfaktie:
,,Enige tienduizenden leden kunnen we 
werkelijk wel erbij gebruiken. We moeten 
goed begrijpen, dat is voor ons moreel 
goed; het is ook voor onze kas goed. 
De mensen betalen contributie. En dan 
wil ik er meteen bij zeggen dat ze ook 
het Uniewerkfonds niet mogen vergeten. 
Het belang is, dat de Uniewerkfonds goed 
bedacht wordt en dat er regelmatig fond
sen zijn om activiteiten te ondernemen. 
We staan het volgend jaar voor staten
verkiezingen en gemeenteraadsverkie
zingen en dan zal er veel moeten gebeu
ren om onze plaatsen te behouden. Ik moet 
u dus allen aansporen om lid te worden 
van de Christelijk-Historische Unie” .

Uniebureau.

I  Bestelbon
I

I
I
I
■

Naam ___

Adres .... .....

Woonplaats

De nieuwe 
O ran jeka len d er  
is  verschenen

Een uitgave in kleuren 
van Pro Juventute. De op
brengst komt ten bate van 
het kind dat extra zorg 
nodig heeft.

r

wenst toezending van

Q. ......'... (aantal) Oranjekalen*
ders 1974 met Nederlands 
calendarium en/of

b. ............ (aanta!)Oranjekalen-
ders 1974 met vierta lig  calen
darium: Engels, Frans, Duits en 
Spaans.

Beide soorten a f. 4,75 
(verzendkosten f.1,25 extra).

Postgiro 517400 
Kalenderactie Pro Juventute 
Postbus 7101 - Amsterdam 
Telefoon (020) 790949
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100-125% HYPOTHEEK
Hostel, vrijbl. concurr. offerte 
Geldlening f 5000,- 36 x 171,04 enz. 
Advies en bemiddel, onroerend goed.
Drs. J. A. Uding & Partners
Financ. adv. en vastgoed consultants.

V . Maerlandlaan 7 -  Amersfoort.
03490-16853

AANNEMERS KASSENBOUW

FIRMA SCHOTTE
Oude Leedeweg 83-87 

Telefoon 01736-2335-2464 
Pijnacker

Voor uw 
. ★  

★  
★  
★  
★  
★

Dieselolie, Benzine, Petroleum, 
Kolen, Huisbrandolie, 
Tartk-transporten 
Butaan en Propaangas 
Ca'mpingflessen vullen 
Container-vuilafvoer

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
WEST-VARKENOORDSEWEG 470 
ROTTERDAM-24 - Telefoon 190200 
Telefoon 325011 afdeling containers

---------------------------------------------------------

I  TIMMER- en AANNEMINGSBEDRIJF
B 
I 
I 
I
I . . .

J. STOUT
Dijklaan 84 - Telefoon 01825 - 590 
BERGAMBACHT

bouwbedrijf

Fa. C Spijker 
& Z n .
Van Ostadelaan 61 
Telefoon: 
'02150-11189-16777 
HILVERSUM

Telef. 05760-14259 
Apeldoorn

Kerkorgels
Elektronische
orgels

voor kerk-, schooi
en huismuziek

VAN DE BUNT-
RUNSBURGER
N.V.

★  mengvoeders ★  granen ★  bloem en meel
★  kunstmeststoffen ★  ruwvoeders
Nijverheidsstraat ■24"- Telefoon 2342.r Nijkerk .

Stelt u prijs op
VAKWERK

KWALITEITS- 
ARTIKELEN

dan

VAN
ZEBEN'S

.Woninginrichting N.V.

Laarstraat 12-20 
Zutphen

AANNEMER METSELAAR

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I .

C  V A N  KATW IJK
Hoofdweg 145 - Telefoon 03489-361 

ZEGVELD (U.)

Voor LOODGIETERS-, GAS, SANITAIRE- EN 
LEIWERKEN

{oök asfalt-shingles) in en op uw 
bouwwerken naar het sinds 1848 be- 
kertde en vertrouwde adres:

GEBR. BEKKER N.V.
KELDERS 27 - LEEUWARDEN 
TELEFOON 05100-20841

B n a a
Voor nieuw of 

occasion

AUTOMOBIELBEDRIJF
SUCCES

Callenbachstraat 1 
NIJKERK 

Tel. 03494-1661

AANNEMERSBEDRIJF

1
I
I
I
I
I

B.y. RADIX & VEERMAN
Oudelandsweg 30 - Telef. 03480-2204 
WOERDEN

Vehbouw - Nieuwbouw door geheel Nederland

EXPEDITIE- EN TRANSPORTBEDRU
Fa. M. Bouw & Zonen

VEIKAMP 94 — NIJKERK 
^ T .I. (03494) 1355

CUIQILOI UiNOliNITIN 
DOOR QIHIIL NlOULANO

/ W f N K E L Q A L f m  K E P ^ C H O T E N  

I B L . l S a ^ S ’  A P E L Ö O O P N

Gevraagd:
EEN MONSTERNEMER
omgeving Kootwijkerbroek 
Mooie bijverdienste voor 
scholier of 55-F 
Soll. Fokver. Ede,
Nizolaan 12, Ede,
tel. 08380-15158-16053. -

Dames grijpt de winst!!
De grootste en goedkoop
ste bontzaak v. Nederland 
geeft alléén de maand au
gustus 20% zomerprijzen- 
korting! Duizenden korte 
en lange BONTMANTELS 
bonthoeden en -colliers, 
met 3 jaar waarborggaran- 
tie. Nu kopen en in de 
winter betalen. Gratis be
waren. Desgew. zeer soe.-... 
pele kredietservice.
DE BONTKONING
Hoogstraat 97, Rotterdam- 
C., tel. 010-117.117.
Groot parkeerterrein voor 
de zaak. Vrijdagavond tot 9 
uur geopend.
Hooghuisstraat 3 (straat 
schuin t.o. Hema), Eindho
ven, tel. 040-61100. 
Vrijdagavond tot 9 uur 
geopend.
Voorstreek 71, Leeuwar
den, tel. 05100-20713. (In 
Leeuwarden is géén koop
avond).
Bij koop algehele reiskos- 
ten-vergoeding (ook benzi
ne auto).

BOUW- EN AANNEMINGSBEDRIJF

M . DE RAAD & ZN.
Pickéstraat 64 - Tel. 01719 - 2100 - 1831 
Oude Zeeweg 33 - Tel. 01719-4500 
NOORDWIJK

T
I
I
I
I
I
J
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HANAB B.V
VALKENBURG - IH. Telefoon 01718-1674r 
VEENDAM - Telefoon 05789-3800

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS

RIJDAM

alphen aan den rijn 
07120-91543 
043-21248 
maastricht

NV TECHNISCH BUREAU 
ALPHEN AAN DEN RJJN

metaalspuiten
machinebouw
staalkonstrukties
kranenbouw
toetwerken

BUDDINGH NATUURSTEEN a V .
Kanaalweg 10-1-1 --—Telefoon 08385-19119

VEENENDAAL

VERZEND UW GOEDEREN 
PER TRANSPORTBEDRIJF

u'DE STORMVOGEL ir

naar Amsterdam en Zaanstreek 
REIGERSWEG 105 - APELDOORN

BOUWBEDRIJF 
P. HULSBOS Jzn. B.V.

NIEUW VENNEP - Telefoon 02526-2277 

ABBENES - Telefoon 02524-226

KERKEN- EN SCHOLENBOUWERS 
BURGERLIJKE EN UTILITEITSBOUW

Kistenfabriek
Nijkerk • • » .

:  N. DE BOER

■k ,, ~ -3 ?» 'V-

KORTEWEG’S b o u w  m a a t s c h a p p ij  B.V. BREDA

STIJGENDE OJVIZET!
Dan Icwaliteitsvleeswaren en Eerste klas 
vat'kens- en rundvlees in uw toonbank van:

Stroomberg's
Exportsiachterijen en 
Vieeswarenfabriék'N.V. - Ede

Belt U eens voor offerte of proefbestelling 
Telefoon 08380/19004 (7 lijnen)

politieke partijen, demokratisering, nieuwe bestuursvormen, so- 
ciaai-ekonomisch beleid, woningbouw . . .

REGEREN - REAGEREN, een cursus burgerschapskunde
40 schtiftelijke lessen voor 2 5 * -

Partijen en partijstelsels, volksvertegenwoordigers, recht en 
rechtspraak, gemeente en provincie, milieubeheer. ..

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteiingscursuŝ
12 schriftelijke lessen +  documentatie voor 9 . 5 0

Ontwikkelingshulp, kolonialisme, bewapeningswedloop, bevol
kingsexplosie, internationale samenwerking . . .

WERELD OP HANDEN, een cursus over ontwikkelingssamenwerking
10 schrifteiij'ke lessen -f documentatie voor 1 0 . -  (i.s.m. NOVIB)

Het raadiidmaatschap, de beg.roting, ruimtelijke ordening, sub
sidieregelingen, gewestvorming . . .

DE GEMEENTERAAD, een cursus gemeentepolitiek
23 schriftelijke lessen voor 20.-

Wet op de ondernemingsraden, vergadertechniek, bedrijfsecono
mie, de vakbeweging, sociale verzekeringen, personeelsbeleid . . .

DE ONDERNEMINGSRAAD, een cursus voor ondernemingsraadsleden
34 schriftelijke lessen voor 3 5 . -

Vraag nog heden een folder voor nadere inlichtingen onder ver
melding van de letters NR bij

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden, telefoon [01710) 46803
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W einig Visie in  de troonrede, 
aldus Unieraad
De Unieraad van de CHU heeft zaterdag 
de troonrede beoordeeld als een stuk met 
weinig visie, met name op het terrein van 
de milieuhygiëne, de geestelijke waarden, 
het geintegreerde welzijnsbeleid (gezond
heidszorg, milieu, sociale wetgeving en 
maatschappelijk werk) en de bestrijding 
van de gewelddadigheid. Afwijzend stond 
de Unieraad tegenover dedoorhetkabinet- 
Den Uyl voorgestelde verdubbeling van de 
huurwaarde, omdat de raad grote waarde 
hecht aan de bevordering van het eigen 
woningbezit.
Aan de hand van inleidingen van dr. 
R. J. H. Kruisinga, voorzitter van de 
christelijk-historische Tweede-Kamer- 
fractie van de CHU, besprak de Unieraad 
de miljoenennota-1974 en de troonrede, 
en daarbij bleek van unanieme steun voor 
het werk van beide fracties en van in
stemming met de vorige week gegeven 
commentaren van de zijde van de Unie 
op de gepresteerde begrotingsstukken.
De Unieraad beoordeelde de totaliteit van 
de door de regering voorgestelde belas
tingdruk als te hoog en was van oordeel, 
dat uit de in de miljoenennota aangekon- 
digde voorstellen van het kabinet-Den Uyl 
niet blijkt van een evenwichtige verdeling 
van de belastingdruk. Met name was de 
Unieraad bezorgd voor de middengroepen 
en de zelfstandigen. De raad betreurde, 
dat in de troonrede geen aandacht is 
besteed aan de positie van de buitenlandse 
werknemers in Nederland.
Ernstig geschokt was de Unieraad over 
het weglaten van de bede in de slotzin 
van de troonrede.
De Unieraad sprak tenslotte de verwach
ting uit, dat de fracties van de CHU in de 
Eerste en Tweede Kamer er in zullen 
slagen geheel overeenkomstig het (voor 
de verkiezingen) gepresenteerde christen
democratische program van KVP, ARP en 
en CHU te handelen en dienovereenkomstig 
hun positie te bepalen.

Tot zover de tekst van het communiqué, 
dat uitgegeven is na de vorige week zater
dag in het Jaarbeurscongrescentrum te 
Utrecht gehouden vergadering van de 
Unieraad. De Unieraad besteedde de 
ochtendbijeenkomst aan het afhandelen van 
allerlei huishoudelijke zaken en de stand 
van zaken met betrekking tot het Christen 
Democratisch Appèl. Des middags maakten 
troonrede en miljoenennota onderwerp van 
de beraadslagen uit.

OP PRIJS GESTELD

Dr. R. J. H. Kruisinga, de Voorzitter van 
de Tweede-Kamerfractie van de CHU, zei 
in zijn inleiding de gedachtenwisseling met 
de Unieraad op prijs te stellen. ,,Een 
kamerlid heeft weliswaar zijn eigen 
verantwoordelijkheid, maar het is goed 
voor hem om te weten hoe de achterban 
denkt” .
Volgens dr. Kruisinga wordt in de troon
rede veel apodictische voorgeschreven. 
,,Ik miste in de bewoordingen aanhanke
lijkheid, nederigheid en eerbiedigheid” , 
zo zei hij. Zijn voornaamste bezwaar 
gold het weglaten van de bede tot God om 
kracht voor het parlementaire werk. 
,,Bovendien” , aldus de fractievoorzitter, 
,,wordt in troonrede en miljoenennota 
weinig aandacht besteed aan de geestelijke 
zaken. Dat moet ons als christen-demo- 
cratische groep pijn doen” .

BEZWAREN

Dr. Kruisinga somde de volgende bezwaren 
op tegen het op prinsjesdag gepresen
teerde beleid:
l.In  de welzijnssector zijn te weinig 

perspectieven voor de toekomst geopend. 
Er is geen aanzet gegeven voor een 
integrale aanpak. De begrotingen van 
de departementen van CRM en volksge
zondheid staan los naast elkaar, terwijl

er één visie zal moeten zijn, ook wat 
de financiering aangaat.

2. De verkiezingsbeloften van de progres
sieve drie partijen PvdA, D’66 en PPR 
wat betreft de milieuverontreiniging zijn 
niet nagekomen. Op het terrein van de 
bestrijding van deze verontreiniging had 
een krachtiger stellingname verwacht 
mogen worden. Het nu gehoorde geluid 
is zwakker dan dat van de kabinetten 
De Jong en Biesheuvel.

3. De toegenomen gewelddadigheid en 
agressie kregen praktisch geen aan
dacht; in het algemeen is te weinig ge
sproken over immateriële zaken.

4. Voor de problematiek van de buiten
landse werknemers in Nederland en 
voor die van de Surinamers, die in ons 
land werken, waren praktisch geen woor
den over. Hier is het beleid onvoldoende 
uit de verf gekomen.

5. De bewoordingen, waarmee het kabinet 
sprak over de aftrekbaarheid voor de 
belastingen van hypotheekrenten, moeten 
betreurd worden. Gezegd is, dat het 
kabinet voorshands daarvan afziet, 
waaruit kan worden opgemaakt, dat er 
toch aan gedacht wordt.

WAARDERING

Voor enkele zaken, die in de troonrede 
aangesneden werden, had dr. Kruisinga 
waardering. Hij noemde met name de 
aandacht, die gegeven is aan het bevor
deren van de verkeersveiligheid. Heel 
belangrijk vond hij, dat er gewerkt wordt 
aan uitbreiding van de bevoegdheid van de 
ondernemingsraden. ,,Wij hebben voorkeur 
voor de democratisering in de bedrijven” .

BEZWAREN

Met betrekking tot de verschillende aange- 
kondigde belastingmaatregelen had de 
christelijk-historische fractievoorzitter 
de volgende bezwaren:
1 . de voorgestelde maatregelen zullen 

zwaar zijn voor de middengroepen en de 
zelfstandigen,

2. het eigen woningbezit wordt zwaarder 
belast, terwijl in het programma van de 
drie christen-democratische partijen de 
bevordering van dat bezit centraal staat,

3 . de stijging van de belastingdruk gaat 
boven het in het christen-democratisch 
program genoemde percentage van 0,5

uit, terwijl geen aanzet gegeven wordt 
voor een ombuiging,,

4. de prijzen voor het aardgas zullen sterk 
stijgen. Niet ingezien wordt dat deze 
stijging past in het stringente prijsbe
leid van de overheid. De regering zag 
weliswaar af van een verhoging van de 
btw-tarieven om de kosten van levens
onderhoud zo min mogelijk te laten 
stijgen. Maar de vraag rijst of - gezien 
het omvangrijke gebruik van aardgas 
ook voor verwarmingsdoeleinden - of 
die kosten van levensonderhoud niet 
sterk zullen stijgen.

5. Vooral na de doorgevoerde revaluatie 
van de gulden bestaat er grote zorg 
voor gevoelige bedrijfstakken.

Wat de christen-democratische samen
werking betreft zei dr. Kruisinga, dat 
getracht moet worden het Christen Demo
cratisch Appèl overeind te houden. ,,Datis 
moeilijk. Maar we zitten nog steeds op de 
lijn van de stellingname van zaterdag 
23 juni jongstleden” .

UITDAGING

Prof. dr. J. W. van Hulst wees er in zijn 
inleiding op, dat de CHU in een uitermate 
moeilijke positie verkeert. Aan de ene 
kant is de Unie in de oppositie, maar aan 
de andere kant wil zij de twee regerings
partners KVP en ARP niet loslaten. ,,Het 
is een uitdaging om zowel het een als het 
ander te doen” , aldus de senator.
Hij ontwikkelde bezwaren tegen bepaalde 
passages in de toelichting van minister 
Van Kemenada van onderwijs op de be
groting van zijn departement, met name 
waar gesproken wordt over het gebruiken 
van de politiek bij het onderwijs en het 
tot stand brengen van onderwijsver
nieuwingen.

H. Lokkerbol.

De Nota van 
Gruijters - 
van elastiek

door f’r. A. B. J. de Koning

Door de drie bewindslieden van Volks
huisvesting en Ruimtelijke ordening is een 
Nota over de woningbouw in de jaren 1974 
tot en met 1977 uitgebracht.
De regering achtte het noodzakelijk de 
ongerustheid over de mate waarin de 
daling van het huidige productieniveau van 
woningen zal optreden, zo spoedig mogelijk 
weg te nemen. Zij heeft dan ook gemeend 
niet te mogen wachten tot het moment dat 
de rijksbegroting 1974 wordt gepresen
teerd, en heeft daarom deze Nota eerder 
aangeboden.
Volgens mij had de Regering beter gedaan 
deze Nota niet uit te brengen, want het 
geheel is een weinig zeggend stuk gewor
den en de gesignaleerde ongerustheid is 
er slechts door toegenomen.

LEEGSTAND

De vroegere bouwministers zijn in het 
bijzonder door de PvdA aangevochten op 
een te lage bouwproduktie.
Nog goed in het geheugen liggen de aan
vallen van de PvdA-woordvoerder Van den 
Doel, waarbij hij de minister geen enkele 
speelruimte gunde in zijn bouwproductie. 
Het positieve gevolg van deze politieke 
druk is natuurlijk wel geweest, dat er per 
jaar steeds meer woningen gebouwd wer
den. Hier tegenover staat, dat door al dit 
gegoochel met cijfers er maar gebouwd 
werd zonder op de woningbehoefte te 
letten. Het gevolg was: realisering van hoge 
flats, waar geen vraag naar was en van 
woonwijken die niet in trek zijn.
De nota is echter opnieuw een aaneenrijging 
van cijfers en grafieken. Zo heeft men nu

becijferd, dat er in 1978 een minimum 
benodigde woningvoorraad van 4.475.000 
zal zijn en een maximum van 4.532.000, 
een verschil van nog geen 1,3 procent. 
Men weet het dus weer precies.
In plaats Van deze lawine van cijfers had 
de Nota ons beter inzicht in de woonbe
hoeften en woonwensen van de bewoners 
en in de kwaliteit van het huidige woning
bestand kunnen geven.
Mijn zorg is, dat op deze manier de 
leegstand zal toenemen en de bouw van 
niet gewenste woningen voortgezet zal 
worden. Een eenzijdige nadruk op de 
kwantiteit leidt tot een tekort aan kwali
teit. Dit tekort aan kwaliteit geldt ook met 
name voor de woonomgeving.

HET HUURVRAAGSTUK

Behalve de leegstand baart het huurniveau 
ons grote zorgen. De nota signaleert dat 
54 procent van de woningbehoevenden 
binnen de bestaande voorraad aan de ge
wenste woningen kan worden geholpen, 
indien uitsluitend gelet wordt op de huur 
van de betrokken woningen. Er blijkt een 
overschot van goedkope huurwoningen en 
een groter tekort aan woningen met hogere 
huren te zijn. Laconiek wordt geconsta
teerd, dat het vraagstuk van de wijze 
waarop in de woningbehoefte moet worden 
voorzien een verdelingsvraagstuk is.
Het antwoord ligt voor de hand. Er is 
vraag naar betere woningen dus bouwt ze 
dan! Hierdoor komt de doorstroming op 
gang en komen er meer goedkopere 
huizen vrij, en neemt hierbij maatregelen 
om deze doorstroming te bevorderen.

Deze logische conclusie past wellicht niet 
in de politieke kraam, want het drietal 
komt niet verder dan zich te gaan beraden 
over maatregelen die getroffen zouden 
kunnen worden om een betere verdeling te 
bevorderen.
Uit een en ander blijkt duidelijk, dat haast 
moet worden gemaakt met de huurharmo- 
nisatie. Eenvoudige woningen in de lagere 
huurklassen moeten er na de huurharmoni- 
satie voldoende vrij komen, dat wijzen de 
cijfers in de Nota uit.

EIGEN WONINGBEZIT

Hierover wordt nagenoeg niets gerappor
teerd. Met vreugde heb ik gelezen, dat 
bij de stadsvernieuwing gedacht wordt 
aan bevordering van het eigen woningbezit. 
Dit gaat voor een socialistisch ministerie 
wellicht te ver, daarom wordt er ver
zachtend aan toegevoegd ,,eventueel in 
coöperatief verband” .
Nederland is wat eigen-woningbezit betreft 
een onderontwikkeld land, zelfs verge
leken met de landen van het 'Oostblok. 
Elke Nederlander heeft recht op een eigen 
woning, waarom dient het beleid onverkort 
gericht te zijn op bevordering van het 
eigen woningbezit en moet scherp verzet 
geboden worden tegen pogingen dit bezit 
in discrediet te brengen. In tegendeel, 
onderzocht dient te worden hoe huurwo
ningen verkocht kunnen worden aan de 
huurders.

STADSVERNIEUWING

Wederom een stortvloed van cijfers en 
men weet vast te stellen dat er tot 1977 
34000 woningen verbeterd kunpen worden 
bij de huidige steunmaatregelen. Gelukkig 
wordt geconstateerd dat dit beeld volstrekt 
onbevredigend uitvalt, maar de Nota komt 
niet verder dan een globale schets van het 
karakter van de te nemen maatregelen. 
Aan maatregelen op het gebied van de 
welzijnszorg, de samenlevingsopbouw, 
monumentenzorg, de ontwikkeling van het 
midden- en kleinbedrijf, wordt volledig 
voorbij gegaan.
In de politieke denktrant van deze excel
lenties wordt natuurlijk wel gedacht aan 
allerlei wettelijke regelingen en dan zouden 
zij in staat zijn in 1975 51000 woningen

Vervolg op pagina 2
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PARLEMENTARIA

Veel aandacht voor 
Venezolaanse Shell

De Tweede Kamer heeft nogal wat aan
dacht besteed aan een door de vorige 
regering ingediend en door de huidige 
regering overgenomen voorstel over de 
zetelverplaatsing van de Compania Shell 
de Venezuela, van welke vennootschap al
le aandelen in handen zijn van de Konin
klijke Nederlandse Petroleum Maatschap
pij, gevestigd te Den Haag (Shell). Deze 
Venezolaanse Shell heeft momenteel haar 
statutaire zetel in Canada, maar w il. 
deze verplaatsen naar Den Haag, in ver
band met bepaalde Canadese belasting
maatregelen.
De vorige regering besliste, dat voor 
deze verplaatsing naar Nederland geen 
kapitaalrecht verschuldigd zal zijn. Dit 
recht is een belasting, die betaald moet 
worden als kapitaal het land binnenkomt. 
De regeringsbeslissing werd ondermeer 
genomen omdat bij vroegere wijzigingen 
met betrekking tot de Venezolaanse Shell 
reeds kapitaalrecht geheven werd.
Van de kant van de linkse partijen in de 
Tweede Kamer werd tijdens het debat 
over het regeringsvoorstel gepoogd aan 
de weet te komen, hoe groot het bedrag 
zou zijn geweest, als er toch kapitaal
recht betaald zou moeten worden. De 
woordvoerders van die partijen meen
den te weten, dat het om vele tientallen 
miljoenen guldens ging. Derhalve vonden 
zij de beslissing om de belasting kwijt 
te schelden niet juist.
Zowel minister Van Agt van justitie als 
staatssecretaris Van der Stee van finan
ciën gingen niet in om de vraag naar de 
hoogte van het bedrag. De beslissing is 
genomen, dat er geen kapitaalrecht be
taald behoeft te worden en dan doet het 
er niet toe, om hoeveel geld het gaat. 
Bovendien, als uitgerekend zou moeten 
worden hoe groot het bedrag is, dan vergt 
dat ingewikkelde berekeningen, aldus de 
bewindslieden. Daarbij komt, zeiden zij, 
dat op een eenmaal genomen beslissing 
van de belastingadministratie niet terug 
gekomen kan worden.

SPANNEND

De eindstemming over het regerings
voorstel was spannend: 61 leden voor 
het voorstel en 59 daartegen. De fractie 
van de CHU behoorde met de fracties 
van KVP, ARP en VVD tot de voor
stemmers. De christelijke-historische

Vervolg van pagina 1

De N o ta  van  
G ru ifte rs
te doen verbeteren. Deze verbeteringen 
moeten voornamelijk aangebracht worden 
in de particuliere bouw. De verkrotting in 
onze stadswijken is o.a. bevorderd doordat 
de huiseigenaren niet in staat zijn geweest 
hun bezit te onderhouden vanwege het 
slechte rendement. In de Nota lees ik 
niets van maatregelen die het particuliere 
eigenaren direct gemakkelijker moeten 
maken tot verbetering van hun bezit over 
te gaan, maar wel vergroting van de moge
lijkheden tot verwérving door gemeenten 
van particulier bezit en fiscale facili
teiten voor speciale organisaties en een 
verplichting tot woningverbetering en 
-onderhoud.
Indien de investeringen voor particuliere 
bouw in onze steden aantrekkelijker worden 
gemaakt, kan er op gerekend worden dat 
de stadsvernieuwing tot stand zal komen. 
De Nota zwijgt hierover in alle talen. 
Wel wordt een nieuw woord ,,vernieuw
bouw”  geintroduceerd. Als u niet weet 
wat dit betekent kunt u het wellicht terug 
vinden in het toegezegde woordenboekje 
van vreemde woorden van Staatssecre
taris Schaefer.

CONCLUSIE

Ik ben blij met de reactie van de CHU- 
Tweede Kamerfractie, die de in de Nota 
genoemde voorstelling van geen enkele 
daadwerkelijke betekenis acht.
Het is, om het Dagblad voor de bouw
wereld ,,Cobouw”  te citeren, een politiek 
werkstuk, waarin geen concrete uitgangs
punten te vinden zijn, en de nota elastiek 
vindt.

fractie overwoog ondermeer dat de ver
plaatsing van de zetel van de Venezo
laanse Shell van Canada naar Nederland in 
het belang van ons land is, zoals de hui
dige regering, die het voorstel van de vo
rige overnam, ook betoogde. De over
plaatsing is ook in het belang van het 
ontwikkelingsland Venezuela.
Ook hebben regering en parlement van 
Canada er hun medewerking aangegeven.

H. L.

Schema begrotings

behandeling in 

Tweede Kamer
De Tweede Kamer heeft in grote lijnen 
het schema vastgesteld voor de behande
ling van de begrotingen voor het volgend 
jaar. Vanaf dinsdag 9 oktober aanstaande 
tot. aan Kerstmis zal de kamer op dinsdag, 
woensdag en donderdag vergaderen.

Het schema luidt:

- op 9, 10 en 11 oktober: algemene po
litieke en financiële beschouwingen;

- op 30 en 31 oktober en 1 november: 
de begrotingen van het Huis der Ko
ningin, algemene zaken, hoge colleges 
van staat, binnenlandse zaken (zonder 
politie en financiën), gemeentefonds en 
provinciefonds, justitie, en politie;

- op 6, 7 en 8 november: de begrotingen 
van financiën, nationale schuld, onvoor
ziene uitgaven en sociale zaken;

- op 13, 14 en 15 november: de begro
tingen van volkshuisvesting en ruimte
lijke ordening en van economische za
ken;

- op 20, 21 en 22 november: de begro
ting van volksgezondheid en milieuhy
giëne, en het dekkingsplan - 1974;

- op 27, 28 en 29 november: de begro
tingen van buitenlandse zaken, ontwik
kelingssamenwerking en defensie;

- op 4, 5 en 6 december, voortzetting van 
de- begroting van defensie, begroting 
van landbouw en visserij;

- op 11, 12 en 13 december: de betrek
kingen met Suriname en de Antillen, de 
begroting van onderwijs en wetenschap
pen;

- op 18, 19 en 20 december: de begrotin
gen van verkeer en waterstaat, het 
rijkswegenfonds en CRM.

Dit schema kan tijdens de duur van de be
grotingsbehandeling gewijzigd worden, als 
bijvoorbeeld belangrijke andere zaken, als 
interpellaties over actuele onderwerpen, 
op de kameragenda geplaatst worden. Zij, 
die belangstelling hebben voor een debat 
over een departementale begroting doen er 
goed aan zich tevoren te overtuigen van 
het tijdstip van de behandeling, bijvoor
beeld door contact op te nemen met het 
secretariaat van de CHU-fractie, tele
foon 070-614911.

H. L.

Na het PvdA-congres

PARADOX DER 
PARTIJVERNIEUWING
Wie de afgelopen maanden het proces 
van de partijvernieuwing heeft gevolgd, 
moet het wel gaan duizelen. Het congres 
van de PvdA heeft onlangs - tegen het 
advies van het bestuur in - besloten de 
samenwerking met D’66 en de PPR t.e 
bevriezen. De samenwerking van de,,link
se drie”  bij de Statenverkiezingen is 
nog weinig van de grond gekomen. En 
desondanks zijn PvdA, D’66 en PPR ver
tegenwoordigd in het kabinet-Den Uyl. 
Daartegenover gingen de wegen van KVP 
en ARP enerzijds en CHU anderzijds 
bij de kabinetsformatie uit elkaar. En 
toch besloten de Partijraden op 23 juni 
samen een begin te maken met het Chris- 
ten-Democratisch Appèl.

Deze paradox is alleen verklaarbaar wan
neer we letten op de innerlijke drijf
veren van de ,,linkse drie”  en de drie 
christen-democratische partijen.

Achter de eensgezindheid van de ,,linkse 
drie”  bij de formatie staat een weinig 
concreet denkbeeld dat leiden moet tot 
de vorming van een Progressieve Volks
partij. De ,,linkse drie”  hebben tot nu 
toe slechts een gemeenschappelijke basis 
gehad in het negatieve; een eensgezind 
neen tegen de kabinetten-De Jong en 
Biesheuvel. Nu men de Progressieve 
Volkspartij vorm en inhoud moet geven, 
blijken de tegenstellingen groot te zijn. 
De PvdA wenst een socialistische partij; 
D’66 een ongogmatische, brede volkspar
tij en de PPR een radicale partij. Daar 
komt nog bij dat de onderlinge getals- 
sterkte tussen de drie linkse partners 
bij de jongste verkiezingen ingrijpend is 
gewijzigd. D’66 zag haar aanhang sterk 
teruglopen. De PPR werd de grootste 
winnaar en verdrong D’66 als tweede 
partner van de linkse combinatie.
Het PvdA-congres maakte duidelijk welke 
fouten in de afgelopen jaren door de 
partijleiding zijn gemaakt. De achterban 
is voortdurend opgehitst tegen de re
gering. De PvdA moest een radicale ak- 
tiepartij worden.
Nu is men geconfronteerd met het feit 
dat men regeringsverantwoordelijkheid 
draagt. Een situatie waar men voor de 
verkiezingen niet op rekende. Zeker niet 
op een kabinet in de huidige samenstel

ling. En ook na vier maanden kabinet- 
Den Uyl is men nog niet rijp voor deze 
situatie.
Het resultaat hiervan was een mat con
gres. Enerzijds werd - vlak voor het ver
schijnen van Troonrede en Miljoenennota- 
vertrouwen uitgesproken in het beleid. 
Anderzijds uitte zich de opgekropte wre
vel van de laatste jaren in kritische 
waarschuwingen aan KVP en ARP; kri
tiek op het beleid van de partijgenoten 
Jan Schaefer en Marcel van Dam op het 
departement van volkshuisvesting; en het 
onderstrepen van ,,Keerpunt ’72” .
In de toekomst zal moeten blijken welke 
kant de PvdA uitgaat.

De leiding staat voor de taak om de hoge 
verwachtingen, die men tijdens de op- 
positieperiode heeft gewekt, nu waar te 
maken. De PvdA-achterban kan gema
tigder worden maar eveneens kan de op
gekropte wrevel zich opnieuw gaan uiten. 
Dan zal blijken dat de partijleiding de 
afgelopen jaren krachten heeft opgeroe
pen die zij - zoals de tbvernaarsleer- 
ling van Goethe - niet meer in bedwang 
kan houden.

Hiertegenover toont de christen-democra- 
tie een ander beeld.
Hoewel bij de formatie niet op een lijn, 
blijkt dat in de afgelopen jaren een hech
tere basis voor een gezamenlijke aanpalc 
op langere termijn, is gelegd.
In het land wordt hard gewerkt om de 
besluiten van 23 juni vorm te geven. 
In een aantal provincies is reeds be
sloten bij de Statenverkiezingen met één 
lijst uit te komen. Vrijwel in alle pro
vincies zal op enige wijze samengewerkt 
worden. Bij de ,,linkse drie”  is dit nog 
onzeker. Temeer omdat op het PvdA- 
congres bleek dat een aantal afdelingen 
een sterke voorkeur heeft voor het leg
gen van nauwere contacten met PSP en 
CPN.

De jongste formatie heeft de zaak van de 
christen-democratie in ons land gecom
pliceerd gemaakt maar zeker niet uit
zichtloos.
De voor ons liggende maanden zullen niet 
gemakkelijk zijn.

Unieraad breidde 
Uniebestuur uit

De Unieraad van de CHU heeft in zijn 
zaterdag jongstleden te Utrecht gehouden 
vergadering het Uniebestuur (dagelijks 
bestuur) uitgebreid met drie leden. Als 
bestuurslid werden gekozën mevrouw mr.
E. A. Haars te Breukelen, B. Bouwland te 
Emmen en H. Eversdijk te Heinkenszand. 
De Unieraad herkoos de volgende leden 
van het Uniebestuur, die aan de beurt van 
aftreden waren: ds. A. Oliemans (vice- 
voorzitter) en mevrouw H. vanRiet-Augs- 
burger, tweede penningmeester. Na de 
uitbreiding telt het Uniebestuur thans elf 
leden.

H.L.

Drs. B. J. Udink 
lid financiële 
commissie CHU
De Unieraad van de CHU heeft in zijn 
zaterdag jongstleden te Utrecht gehou
den vergadering drs. B. J. Udink te Rot
terdam benoemd tot lid van de financiële 
commissie van de CHU.
Drs. Udink was minister van ontwikke
lingssamenwerking in het kabinet-De Jong 
en minister van volkshuisvestingen ruim
telijke ordening en van verkeer en water
staat in het kabinet-Biesheuvel.

H.L.

■

Drs. H. van Spanning

Maar het congres van de PvdA leert ons 
dat bij de ,,linkse drie”  achter uiter- 
lijke eensgezindheid veel innerlijke ver
deeldheid schuil gaat.
Bij de christen-democraten lijkt uiterlijk 
de verdeeldheid groot. Maar intern leeft 
een krachtig gemeenschappelijk ideaal: 
versterking en uitbouw van de christen
democratie in ons land. De weg daar
heen is moeilijk.
Maar op langere termijn zal die weg tot 
resultaten leiden. De opdracht voor de 
christen-democratie in ons land reikt 
verder dan de tijdelijkheid van het ka
binet-Den Uyl.

H. van Spanning

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652
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Unievoorzitfer O. W. A. van Verschuer:

CHU koos niet 

gemakkelijkste weg
De CHU heeft niet de geraakkelijkste 
weg gekozen door enerzijds zeer posi
tief te staan tegenover de wens van een 
snelle concretisering van de christen
democratische samenwerking en ander
zijds ten aanzien van de politieke op
stelling een weer andere rol te ver
vullen dan KVP en ARP tegenover het 
huidig kabinet. Aldus heeft de Unievoor- 
zitter, mr. O. W. A. van Verschuer 
gezegd in zijn openingswoord van de 
vorige week zaterdag te Utrecht gehou
den vergadering van de Unieraad van 
de CHU.

Op de algemene vergadering van de CHU 
op zaterdag 23 juni jongstleden, toen 
beslist werd over de oprichting van het 
Christen Democratisch Appèl, werd een 
motie van de kiesvereniging Heinkens- 
zand aangenomen. Met deze motie deed 
de algemene vergadering een beroep op 
de christen-democratische fracties in het 
parlement om de werkzaamheden te in
tegreren. Dat beroep, aldus de motie, 
moet gezien worden als een oproep tot 
samenwerking van de fracties op basis 
van het gemeenschappelijk urgentiepro- 
gram voor de periode .1971-1975 en de 
schets van beleid zoals deze door de 
besturen van KVP, ARP en CHU is be
stempeld tot handleiding voor de kamer
fracties bij het te voeren beleid, zoals 
voor de verkiezingen van november 1972 
de kiezers is voorgehouden.

BEGRIP

,,Deze motie” , aldus de Unievoorzitter 
tot de Unieraad, ,,beoogt de noodzake
lijke speelruimte en verantwoordelijkheid 
te behouden, voor onze kamerfracties. 
Dit vergt van bestuur en fracties begrip 
voor eikaars positie en een scherp ge
voel voor grenzen van verantwoordelijk
heid voor enerzijds het bestuur in zijn 
streven naar een partij-organisatorische 
eenheid en anderzijds het streven van de 
fracties naar een goede, eerlijke poli
tieke lijn” . Mr. Van Verschuer meende, 
dat vooral in deze problematiek, waar 
fractie en politiek-leidinggevend partij- 
orgaan elkaar ontmoeten, de Unieraad 
duidelijke richting moet geven.

GEEN OVERSTEMMEN

,,De oproep om bij het bepalen van de 
politieke lijn de christen-democratische 
samenwerking in het oog te houden en 
als doel te stellen is niet alleen aan de 
CHU gericht” , aldus mr. Van Verschuer. 
,,Er kan geen sprake.zijn van overstem
men van anderen. Er dient wel in heel 
belangrijke mate sprake te zijn van be
reidheid om datgene achterwege te la
ten, wat niet essentieel is en wat an
deren grieft. Er dient bereidheid te zijn 
datgene uit te spreken wat de eenstem
migheid kan versterken” .

NIET IN FABELTJESLAND

De Unievoorzitter zei, dat een en ander 
ten aanzien van het concrete kabinets
beleid een nuchtere, kritische en boven
al zakelijke beoordeling betekent. Toen 
hij vorige week dinsdag koningin Juliana 
uit Den Uyl’s werk hoorde voordragen, 
waande hij zich bepaald niet in fabel- 
tjesland. Mr. Van Verschuer waande zich 
in een land waar een regering aan de 
macht gekomen is die wat de invals
hoek van de benadering van de proble
men betreft zich bewust moet zijn dat 
zij niet polariserend gaat werken door 
belangen van groepen eenzijdig te bena
deren en onnodige tegenstellingen te ac
centueren. ,,Een zinsnede in de troon
rede als: de regering stelt die maat
regelen voor in de overtuiging dat waar 
offers worden gevraagd, ook het uitzicht 
wordt geboden op een samenleving waarin 
de mensen, zich meer thuis kunnen voe
len, klinkt prachtig en idealistisch” . De 
Unievoorzitter zei dat hij er van over
tuigd is dat de samenleving eveneens en 
meer gediend is met een regering die 
vanwege het moreel van het volk regels 
en normen durft stellen. ,,De offers op 
dat gebied gebracht zullen meer het wel
zijn en het geluk en de toekomst van de 
nieuwe generatie bepalen dan veel, op 
zich, juiste beleidsvoornemen” .
In het verlengde hiervan, aldus mr. Van 
Verschuer, zullen wij de bede om Gods

CHU via radio en TV
De CHU heeft de volgende zendtijd in 
het kader van de uitzendingen van poli-, 
tieke partijen:
televisie: op woensdagavond 10 oktober 
via Nederland 1 om 20.20 uur, 
radio: om de veertien dagen op donder
dagavond afwisselend via Hilversum 1 
en Hilversum 2; eerstvolgende uitzen
ding donderdag 11 oktober om 18.20 uur.

UNIEVOORZITTER MR. O. W. A. VAN VERSCHUER

hulp voor het behoud van ons land veel 
meer nodig hebben dan waarvan nu de 
regering door de achteloze terzijdestel
ling blijk van heeft gegeven.

ALLES OP ALLES

In zijn openingswoord roerde de Unie
voorzitter uiteraard de samenwerking in 
het verband van het CDA (Christen De
mocratisch Appèl) en de volgend jaar 
te houden verkiezingen voor provinciale 
staten en gemeenteraden aan. ,,De CHU, 
sterk in de regionale politiek betrokken, 
zal alles op alles zetten om er bij te 
zijn als het om de verkiezingen gaat. 
Het is verheugend dat dit in veel gemeen
ten en provincies geschiedt in een hecht 
CDA-verband” . Mr. Van Verschuer zei 
dat vooral op het provinciale vlak de 
behoefte bestaat de wensen ten aanzien 
van een geintegreerd regionaal beleid 
te plaatsen tegenover de noden en be
hoeften van de regio. ,,Er bestaat geen 
behoefte deze zeer wezenlijke problema
tiek te laten overspoelen door Haagse 
politiek, hoezeer ook landelijk van be
lang” . Volgens de Unievoorzitter zal de 
CHU bij de komende verkiezingen pro
beren aan te geven hoe een goed lokaal 
en regionaal bestuur hoort te functio
neren. ,,Wij zullen waarschuwende vin
gers opsteken tegen hen, die al te ge
makkelijk en ondoordacht Nederland wen
sen te overspoelen met nieuwe bestuurs
lagen. In het najaar houdt de CDA een 
studieconferentie over de collegevorming. 
Naar de mening van mr. Van Verschuer 
dient dan beklemtoond te worden dat een 
programma voor lokaal en provinciaal 
bestuur waarde heeft, zowel ten aanzien 
van de standpunten vóór de verkiezingen 
als ten aanzien van het samenspel in 
staten en raden. Colleges van gedepu
teerden en b. en w.’ s, samengesteld uit 
zoveel mogelijk fracties, behoeven daar
mee niet in strijd te zijn.

Aan het begin van zijn toespraak sprak 
de Unievoorzitter zijn dankbaarheid voor 
de wijze, waarop het zilveren regerings
jubileum van koningin Juliana gevoerd 
werd. Aan het slot riep hij de Unie
raad op tot steun aan de komende le 

denwerfactie. De Unieraad herdacht aan 
het begin van de vergadering ir. C. 
Staf, de oud-christelijk-historische be
windsman, die enkele weken geleden over
leed.

H. Lokkerbol.

VERKLARING CDA 
OVER CHILI
De gebeurtenissen in Chili waren voor het 
bestuursorgaan van het CDA op zaterdag 
15 juli jongstleden aanleiding een ver
klaring uit te geven. ,,Wij hopen, dat het 
betreurenswaardige en tragische einde 
van president Allende en de dood van 
zoveel burgers niet een periode van heil
loze burgeroorlog zullen inluiden. Het 
democratisch CDA wijst alle vormen van 
geweld, van welke zijde dan ook, van de 
hand. De Nederlandse christen-democra- 
ten vertrouwen er op, dat Chileense vrien
den eraan zullen meewerken dat de no
bele en langdurige tradities van het Chi
leense volk zullen kunnen worden voort
gezet en dat met respect voor de grond
wet, en in vrije democratische parle
mentaire verhoudingen en in een geest 
van onderlinge verdraagzaamheid kan wor
den gewerkt aan de sociale, culturele en 
economische vooruitgang van het gehe
le Chileense volk en in het bijzonder 
voor de maatschappelijk zwaksten.”
Aldus een verklaring van het bestuurs
orgaan van het CDA. Ten tijde van het 
opstellen werd ervan uitgegaan, dat de 
christen-democraten in het Zuidameri- 
kaanse land het optreden van de junta 
geheel zouden veroordelen.'Later bleek, 
dat dit niet zo was en daarom kwam 
het bestuursorgaan met een aanvullen
de verklaring.

Deze aanvulling luidde: ,,Voor zover de 
berichten juist zijn, dat een deel der 
christen-democraten in Chili zich zou 
hebben geschaard achter het optreden 
van de junta, wil het bestuursorgaan 
van het CDA, zulks in aanvulling op de 
verklaring van zaterdag 15 september 
er geen enkele twijfel over laten be
staan, dat de Nederlandse christen-de
mocraten zich daarvan in alle opzich
ten distancieren” .
Einde vorige week hield Patricio Aylwin, 
voorzitter van de Chileense christen-de
mocratische partij, een persconferentie 
in Santiago. Hij sprak zich uit tegen de 
plannen van de militaire junta voor een 
nieuwe grondwet. ,,Ik geloof niet” , aldus 
Aylwin, ,,dat de militairen het gezag 
hebben op Chili een politieke constitu
tie op te leggen. De christen-democraten 
aanvaarden geen richtlijnen betreffende 
liet grondwettige Chileense regime die 
niet komen van het volk, de constitutio
nele macht. Niemand kan een constitu
tioneel bewind opleggen, zeker niet met 
het gebruik van wapens” , aldus de Chi
leense christen-democraat. Hij zei te ho
pen, dat het huidig bewind een overgangs- 
bewind zal zijn, dat op korte termijn 
terugkeer naar een democratisch be
stel mogelijk maakt.

H.L.
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Kamerleden vragen, 
bewindslieden antwoorden
Het verbinden van kandidatenlijsten binnen 
eenzelfde kieskring zal mogelijk zijn bij 
de verkiezingen voor provinciale staten, 
die volgend jaar op woensdag 27 maart 
gehouden worden. Dit heeft minister De 
Gaay Fortman van binnenlandse zaken 
geantwoord op schriftelijke vragen van de 
christen-democratische fractievoorzitter 
in de Tweede Kamer mr. Andriessen 
(KVP), mr. Aantjes (ARP) en dr. Krui- 
singa (CHU).

BRAMENSTRUIKEN

Naar aanleiding van schriftelijke vragen 
van het christelijk-historische Tweede- 
Kamerlid H. Wisselink over het bespuiten, 
door de Spoorwegen, van bermstruiken 
met rijpe bramen heeft minister Wester- 
terp van verkeer en waterstaat geantwoord, 
dat volgens voorschrift van de NS bramen
struiken uitsluitend in de maand april 
mogen worden besproeid, nog voor de 
bloei van de bramen.
Bij het spuiten werd het onkruidbestrij
dingsmiddel 2-4-5 T gebruikt. In kleine 
hoeveelheden is het niet giftig te noemen, 
maar het kan ongewenste neveneffecten 
hebben.
Wat het door het kamerlid genoemde geval 
betreft deelde de minister mee, dat onder 
toezicht van NS door een aannemer hout
gewas, waarin zich bramenstruiken be
vonden, nabij twee overwegen in de spoor
lijn Zutfen-Winterswijk bespoten werden. 
De betrokken opzichter is nogmaals ge
wezen op het feit, dat alleen in de maand 
april met het bedoelde middel gespoten 
mag worden. Andere, minder selectieve 
middelen worden toegepast bij de on- 
kruidbestrijding op spoorbaan en empla
cementen. In dit geval worden de bermen 
nagenoeg niet geraakt en is er geen 
aanleiding bijzondere maatregelen zoals 
het plaatsen van waarschuwingsbordjes 
te overwegen, aldus de minister. ,
Staatssecretaris Hendriks van volksge
zondheid zal een spoedige inwerkingtre
ding van het Fysiotherapeutenbesluit 1973 
met kracht bevorderen. Aldus blijkt uit 
het antwoord op schriftelijke vragen van 
de christelijk-historische Tweede-Kamer- 
leden dr. R. J. H. Kruisinga en drs. 
G. van Leijenhorst. De directies van de 
opleidingsinstituten voor fysiotherapie zijn 
van de plannen van de bewindsman op de 
hoogte gesteld.

ERWTEN

De Tweede-Kamerleden H. Wisselink en 
T. Tolman (beiden CHU) waren er on
langs over gevallen dat het voedselvoor- 
zienings-in- en verkoopbureau de in
schrijving openstelde voor de levering 
van 150 ton Nederlandse groene erwten 
aan Tunesie, terwijl dit land zelf con- 
sumptie-erwten naar Nederland ver
scheept. Zij stelden schriftelijke vragen 
aan minister Brouwer van landbouw en 
visserij. In zijn antwoord deelde de be
windsman mee, dat de inschrijving be
trekking had op peulvruchten die in de 
lid-staten van de EEG zijn geoogst.
In de afgelopen jaren, aldus de minister, 
heeft geen invoer van erwten uit Tune
sie in Nederland plaatsgevonden. Wel wer
den erwten geëxporteerd naar West-Duits- 
land, Frankrijk en Italië. Niet bekend is 
evenwel of het om consumptie-erwten 
dan wel voererwten ging. Mochten de 
laatste maanden erwten in een Neder
landse haven zijn aangevoerd, dan waren 
deze ongetwijfeld bestemd voor doorvoer 
en bovendien bestemd voor veevoeder en 
niet voor menselijke comsumptie, aan
gezien Tunesie voorzover kon worden 
nagegaan in het geheel geen exporteur van 
consumptie-erwten is, aldus de minister.

VERBETERING

In antwoord op schriftelijke vragen van 
het CHU-kamerlid H. Wisselink en col
lega’s van KVP en ARP heeft minister' 
Van Kemenade van onderwijs geantwoord, 
dat het hem niet mogelijk was voor het 
kleuteronderwijs in 1973 een hoger ver
goedingsbedrag voor de exploitatiekos
ten vast te stellen. Dit bedrag toonde al 
een stijging van 4 procent ten opzichte 
van 1972. Het ligt in het voornemen van 
de bewindsman in 1974 een begin te ma
ken met een structurele verbetering van 
de exploitatievergoedingen voor het kleu
teronderwijs.

CENTRAAL AKKOORD

Het christelijk-historische Tweede-Ka- 
merlid drs. D. F. van der Mei stelde 
minister Lubbers van economische za
ken de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het juist, dat de Minister van Eco
nomische Zaken tijdens het wettelijk voor
geschreven overleg met organisaties van 
het midden- en kleinbedrijf, het groot
winkelbedrijf en de groothandel op 23 
augustus j.1. heeft verklaard, dat hij bij 
het prijsbeleid niet meer uitgaat van de 
saidoregel, zoals die vermeld is in het 
Centraal Akkoord 1973?
2. Welke motieven hebben de bewinds
man ertoe geleid voor de handel een 
ander prijsbeleid te gaan volgen dan voor 
andere sectoren en met name welke mo
tieven hebben ertoe geleid, dat er geen 
aanpassing van de 5 procent-regel heeft 
plaatsgevonden op basis van de saldo- 
formule van het Centraal Akkoord 1973 
(inhoudend het gelijkblijven van de ge
middelde winst per eenheid produkt), 
doch een zodanige aanpassing, dat de 
detailhandel hiermee in feite verplicht 
wordt zich in de prijszetting beneden de 
nullijn per onderneming te bevinden?
3. Is het juist, dat de door de organi
saties overgelegde cijfers aantonen, dat 
men in de handel al sinds februari 1973 
verplicht is beneden de nullijn te calcu
leren, waardoor de 7%, die bij de wijzi
ging van de prijzenbeschikking wordt be
paald, onvoldoende is om de opgetreden 
en nog optredende kostenstijgingen op te 
vangen?
4.. Hoe verdraagt zich dit prijsbeleid 
met het integraal loon- en inkomensbe
leid gericht op een matiging van de reele 
inkomensstijging van de bevolking zonder 
aantasting van het reele inkomensniveau 
van de lagere inkomensgenieters, waar
onder zich vele zelfstandigen bevinden?
5. Heeft de Minister kennis genomen 
van de uitlating van de centrale onder
nemersorganisaties in het midden- en 
kleinbedrijf, dat het overlegklimaat door 
dit prijsbeleid verslechterd is?

Dr, Kruisinga:

6. Indien laatstgenoemde vraag beves
tigend moet worden beantwoord, wordt 
daardoor het sluiten van een Centraal 
Akkoord 1974 dan niet sterk bemoeilijkt?

VETZUREN

Drs. A. D. W. Tilanus (CHU) heeft mi
nister Vorrink van volksgezondheid schrif
telijk gevraagd of het waar is dat ad
vies aan de minister van de Voedings
raad betreffende het probleem van de 
meervoudig onverzadigde vetzuren in de 
voeding is uitgebracht. Als dit zo is, 
wil het kamerlid een spoedige publika- 
tie van het advies en de aanbevelingen. 
Bij die publikatie zal de bewindsvrouwe 
naar het oordeel van drs. Tilanus moe
ten aangeven welke maatregelen zij denkt 
te nemen om uitvoering te geven aan de 
aanbevelingen van het advies. ,,Indien 
uit het advies zou blijken dat een ver
andering in de voedingsgewoonten voor 
een deel van de bevolking wenselijk is, 
is de minister dan bereid alle maatre
gelen te nemen om een zo breed moge
lijk assortiment van aan deze wenselijk
heid aangepaste levensmiddelen op zo 
kort mogelijke termijn mogelijk te ma
ken?” , aldus de vragensteller.

BEVRIEZEN

Nadat bekend geworden was dat de re
gering de ontwikkelingshulp aan Chili wil 
bevriezen hebben Tweede-Kamer leden 
van KVP, ARP en CHU (drs. Van der 
Mei) schriftelijk aan minister Pronk ge
vraagd welke betekenis het begrip be
vriezen heeft. Gevraagd werd of ook pro
jecten die in uitvoering zijn door dit be
sluit worden getroffen.
De kamerleden willen ook weten welke 
de doelstellingen van het Nederlandse

Ondanks meer geld steeds 

slechtere gezondheidszorg

,,Wij geven steeds meer geld uit voor 
de gezondheidszorg maar de gezondheids
zorg funktioneert steeds minder goed. 
De gezondheidsvoorzieningen voldoen 
steeds minder aan de behoefte. De be
handeling wordt steeds meer massaal en 
gemechaniseerd. De persoonlijke aandacht 
voor de lijdende mens verdwijnt” .

Dit zei dr. R. J. Kruisinga, voorzitter 
van de CHU-Tweede Kamerfractie van
avond in een rede voor de Algemene 
Vergadering van de Broederschap van 
Pinkstergemeenten in Nederland en Bel
gië. Dr. Kruisinga, die als gast voor deze 
Broederschap het woord voerde sprak 
over ,,De gezondheid van ons volk” .

Hij sprak zijn verontrusting uit over de 
achteruitgang van de volksgezondheid. De 
toename van de welvaart heeft geen goe
de invloed op het welzijn van ons volk. 
Door de toenemende ontkerstening in ons 
land zien wij de functie van het christe
lijk diakonaat steeds meer verschralen.

Toch zal dit juist nu steeds meer nodig 
zijn. De nabijheid van mens tot mens 
is voor een goede gezondheidsvoorziening 
van het grootste belang. Dit geldt, al
dus de heer Kruisinga, met name voor 
de verzorging van langdurig zieken en de 
bejaarden. Goede behandeling van de be
jaarden komt - ondanks de toewijding van 
het personeel - door de mechanisatie 
van de gezondheidszorg steeds meer in 
de knel....

De CH-fraktieleider betreurde het de 
weerspiegeling van de toenemende ont
kerstening ook in de Troonrede aan te 
treffen.

Hij vroeg zich af wat het kabinet-Den 
Uyl er toe heeft gebracht de bede tot

Dr. R. J. H. Kruisinga

steun en zegen op het werk van de Sta
ten Generaal uit de Troonrede weg te 
laten.

,,Is die handeling van het kabinet-Den 
Uyl kenmerkend voor het beleid, dat dit 
kabinet wil voeren. Mag er geen bede 
tot steun en zegen meer zijn?

Als dat zo is - en de verwijdering van 
deze passage is toch niet onopzettelijk? - 
dan is het een slecht voorteken van wat 
wij, ook op het gebied van welzijn en 
gezondheid, van dit kabinet mogen ver
wachten, aldus de heer Kruisinga.

ontwikkelingsbeleid zijn, waarvan het, blij
kens de beslissing van de regering, on
zeker is of deze onder de nieuwe omstan
digheden worden bereikt.
In de vragen wordt er op aangedrongen 
dat de regering eerst een definitief be
sluit neemt na raadpleging van de kamer. 
In hun toelichting op de vragen hebben 
de kamerleden er op gewezen dat in 
Chili projecten onderhanden zijn waarvan 
het gereedkomen gunstig zal zijn voor 
de bevolking. Deze projecten zijn goed
gekeurd door vorige democratisch ge
kozen regeringen. Het lijkt weinig zin
vol om deze projecten onafgemaakt te 
laten, nog afgezien van gevallen waarin 
contracten moeten worden uitgevoerd.

VERPLAATSING

Drs. G. van Leijenhorst (CHU) heeft met 
kamerleden van ARP en KVP minister 
Pronk van ontwikkelingssamenwerking en 
staatssecretaris .Klein van onderwijs 
schriftelijk gevraagd of de berichten juist 
zijn dat de regering overweegt het Insti- 
tute of Social Studies van Den Haag (het 
voormalig paleis Noordeinde) naar Am
sterdam te verplaatsen en onder te bren
gen bij of te integreren in het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen. Als dit zo is 
willen de kamerleden de argumentatie 
vernemen en of o.-erleg gepleegd is met 
de medewerkers en docenten van het 
Institute. Gevraagd werd ook of in de 
overweging tot overplaatsing voldoende 
rekening gehouden is met het speciale 
karakter van het Institute, het contact 
van studenten met de betrokken ambas
sades en de opvaUingen van de verschil
lende ambassades met betrekking tot het 
werk van het Ins*?tutè of Social Studies.

H. L.

BASISSCHOOL 
VO O R  4 - TOT 
1 2 - J ARIGEN
In de nieuwe basisschool, die bestemd 
is voor alle kinderen van 4-12 jaar, 
zal de nadruk gelegd worden op indi
viduele ontwikkelingsfasen, capaciteiten 
en behoeften van kinderen. Daarin zul
len geen klassen meer bestaan. Het zit
tenblijven zal zijn afgeschaft. Kinderen 
uit alle milieus zullen dezelfde kansen 
krijgen om zich te ontwikkelen. Ruime 
aandacht zal worden besteed aan de ont
wikkeling van andere talenten dan in
tellectuele en technische.

Zie hier enkele kenmerken van de ba
sisschool, waarmee zo langzamerhand ge
ëxperimenteerd wordt. Bij de invoering 
van de nieuwe basisschool zullen onge
veer 15.000 scholen, 69.000 leerkrach
ten en 1.9 miljoen kinderen betrokken 
zijn.
De nieuwe basisschool wordt een samen
smelting van bet huidige kleuter- en la
ger onderwijs. Voor die samensmelting 
zijn zes redenen.

- nu het lager onderwijs geen eindonder-
- wijs meer is, is een heroriëntering
- op de inhoud en de structuur van dat
- onderwijs nodig;
- de overgang van het kleuteronderwijs
- naar het lager onderwijs vormt een
- belemmering voor de continue-ont-
- wikkeling van de leerlingen-; omdat zij
- uitsluitend bepaald wordt door de ka-
- lenderleeftijd;
- het systeem van het leerstofjaarklas-
- sensysteem komt niet in voldoende ma-
- te tegemoet aan de individuele ontwik-
- kelingsmogelijkheden van de leerlingen;
- een te sterke opsplitsing in vakken is
- niet in overeenstemming met het we-
- reldbeeld van de kleuter en het lagere
- schoolkind;
- de kinderen uit cultureel-zwakke mil-
- Heus hebben bij de intrede in school
- vaak taal- en ontwikkelingsachterstan-
- den;
- stagnaties en uitvalsverschijnselen in
- het ontwikkelings- en leerproces van
- de leerlingen moeten meer aandacht '
- krijgen.

I H. L.
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Geen klaarheid over politieke
beleidslijn Christen-democraten

In een van de laatste nummers van „P o 
litiek Perspectief”  schetst dr. K. J. 
Hahn in een buitengewoon lezenswaar
dig artikel het wel en wee van de chris- 
ten-democratische partijen in het Euro
pa van vandaag. In zijn bijdrage „De 
Europese Christen-Democratie in een 
nieuwe fase”  valt de nadruk echter op 
het wee, want ook in groter Europees 
verband zitten de christen-democrati- 
sche partijen behoorlijk in de verdruk
king. Er zijn weinig mensen die dit be
ter kunnen beoordelen dan de even kun
dige als aimabele dr. Hahn, reeds jaren
lang directeur van het Internationaal 
Christen-Democratisch Studiecentrum in 
Rome en een insider op dit gebied als 
geen andere.
In het kleine Europa van de Zes hebben 
de christen-democratische partijen - met 
uitzondering van de al rap weggesmol
ten Franse Mouvement Républicain Po
pulaire - de kwarteeuw na de Tweede 
Wereldoorlog letterlijk geschiedenis ge
maakt. Namen als Adenauer, De Gasperi 
en Schumann zijn blijvende getuigen van 
deze politieke bloeitijd. Het was de tijd 
dat de christelijke partijen doorgaans 
niet alleen de premier maar ook de mi
nister van 'buitenlandse zaken leverden 
en op die manier de architectuur van 
Europa duidelijk mede hebben bepaald.

VOORBIJ

Die tijd is echter definitief voorbij. Uit 
de opsomming van Hahn blijkt dat in de 
Europese landen de christen-democra- 
tie in de verdediging gedrongen is als 
gevolg van interne spanningen en ver
lies van de kiezersgunst. Voorbij is de 
tijd dat de leden van Europese Commis
sie voor een belangrijk deel christen
democraten waren. Voorbij schijnt de 
tijd dat de christen-democratische frac
tie in het Europese Parlement veruit 
de grootste was. Hahn is op dit punt 
somber, maar eerlijk.

Na de uitbreiding van de Europese Ge
meenschap op 1 januari j.1. zijn nog 
slechts twee van de dertien leden van 
de Europese Commissie christen-demo
craten, t.w. de Nederlander Lardinaois 
en de Italiaan Scarascia Mugnozza.

ANALYSE

Uiteraard doet Hahn een poging om het 
verloop van de christelijke partijen te 
analyseren. Hij wijst op welgeteld veer
tien tamelijk fundamentele wijzigingen 
in de Europese maatschappij, die de 
Christen-Democratie klaarblijkelijk niet 
in de kauwe kleren zijn gaan zitten. Ik 
geloof dat Hahn het gelijk voor een groot 
deel aan zijn kant heeft met deze ana
lyse. Men leze het er zelf nog maar eens 
op na.
Enige moeite heb ik alleen met de pas
sage waarin hij de problemen van de 
christen-democratie mede verklaard uit 
de veranderde samenstelling van het,,po
litieke midden” , waarover de auteur het 
volgende opmerkt: ,,De traditionele plaats 
van de christen-democratie was, is en 
blijft het midden (van mij, dB). Van
uit het midden heeft de christen-demo
cratische beweging haar invloed onder 
alle bevolkingsgroepen uitgebreid. Het 
karakter van dit midden is de laatste 
jaren uit sociologisch en sociaal-psy- 
chologisch oogpunt sterk veranderd, niet 
in het minst om bovenvermelde redenen. 
(Hahn bedoelt hier verschijnselen als de 
welvaartsmaatschappij, de secularise
ring, de ontideologisering, urbanisatie, 
industrialisatie en technificering van de 
maatschappij, dB).
Het eens statische midden is thans dy
namisch. Trouw aan de gevestigde orde 
veranderde in kritiek, de band met de 
kerk is uitgelopen op secularisering en 
de vrom er vanzelfsprekende verknocht
heid aan het traditionele beschavings- 
patroon is omgeslagen in intellectualis
me of semi-intellectualisme, dank zij

radio, T.V. enz. Zo heeft het midden 
volgzaamheid ingeruild voor eigen oor
deel. Uit sociologisch oogpunt breidt het 
midden van de moderne maatschappij 
zich door de sociale- en economische 
ontwikkelingen voortdurend uit. Ook al 
stemt de arbeidende klasse per traditie 
nog socialistisch of communistisch, so 
ciologisch is haar positie die van de 
,,kleine luyden”  of van de middenklasse 
geworden.
Er is dus sprake van een voortdurende 
integratie van de traditionele en de nieuwe 
middenklasse, met als resultaat het bo
venvermelde ,,gemeenschappelijke ver
schijnsel” . Tot zover dr. Hahn.
Ik heb juist dit citaat eruit gehaald om
dat ook in Nederland de discussie over 
het politieke midden buitengewoon ” in”  
is. Ik kom daar in een volgend artikel 
nog op terug.

UIT HET VUISTJE

Eerst nog even naar Hahn. Met alle 
waardering die ik voor zijn analyse heb 
moet mij toch wel van het hart dat in dit c i
taat Hahn bezig is sociologie uit het 
vuistje te bedrijven.
Een fundamenteel bezWaar ■ is van 
terminologische aard. Het midden - het 
politieke midden - is in wezen een be
grip van volmaakte nietszeggendheid. 
Iedereen heeft wel enig idee van wat hij 
of zij bij het ,,midden”  voorstelt, maar 
het laat zich nooit exact definiëren. 
Blijven wij echter bij het gevoelsmatig 
bepaalde ,,midden” , dan heeft Hahn ge
woon feitelijk ongelijk wanneer hij stelt, 
dat de traditionele plaats van de chris
ten-democratie het midden was, is en 
blijft. Immers, de Duitse CDU en de 
Beierse CSU alsmede de Oostenrijkse 
ÖVP kan men, gebruik makend van de 
gangbare typologie, onmogelijk tot het 
,, midden”  rekenen. Zij zijn gewoon rechts 
van de middenstreep... Terwijl in Neder
land, België en Italië de christen-demo-

cratie juist onder enorme spanningen is 
gekomen door de elkaar tegenstrevende 
linker- en rechter vleugels.
Hahn wil het confessionele midden aan 
het eind van zijn verhaal opvijzelen door 
o.m. ,,het opnieuw presenteren van de 
fundamentele ideeën aangepast aan de 
huidige maatschappij” .
Hij komt eigenlijk nauwelijks verder dan 
de aanbeveling dat een nieuwe enthousias
merende rechtvaardiging van de bestaans
grond van de christen-democratie als 
geestelijk geïnspireerde beweging tot 
stand moet worden gebracht.
Dat is allemaal prachtig, maar de vraag 
is of dit verbale stuntwerk ooit de 
christen-democratie uit het slop kan halen. 
Soortgelijk fraai - bijna bombastisch - 
proza vinden we in Nederland terug in de 
Nota van de Contactraad. Het is allemaal 
ongetwijfeld goed bedoeld maar het is op 
zijn zachtst gezegd twijfelachtig of je 
daarmee ooit nog een kiezer terug wint.

NIET GELIJK

Ik heb het al eerder gezegd, de christen
democratische partijen zullen het eerst 
politiek met elkaar eens moeten worden. 
Aan allerlei verbale uitwassen hebben 
we geen behoefte. Het gaat erom in de 
politiek duidelijk te maken waar je staat 
en waar je niet staat.
In Nederland denken daarover de christen
democratische partijen niet gelijk.
Men zal dat moeten erkennen. Zolai^ 
geen klaarheid bestaat over de concrete 
politieke beleidslijn is elk samenwerkings 
ideaal gedoemd schipbreuk te lijden op 
de klippen van de politieke ongeloofwaar
digheid. Dit feit laat zich door het fraaiste 
proza niet verdoezelen.

dB

(,,Politiek Perspectief”  is het tijdschrift 
van het Centrum voor Staatkundige 
Vorming, het wetenschappelijk centrum 
van de KVP).

Waardering van overheid bij 

opening Christelijke HTS

Bij de opening van de Christelijke HTS 
te Hilversum, de eerste protestants- 
christelijke school in ons land in deze 
onderwijssector heeft staatssecretaris 
Veerman (ARP) van onderwijs gezegd 
dat alle betrokkenen hard gewerkt heb
ben om te komen tot stichting van deze 
school. Hij geloofde dat het juist is 
wanneer zulk een streven door de over
heid gewaardeerd wordt. ,,Uw werk”  al
dus de bewindsman in zijn openingstoe
spraak, ,,wordt gedragen door een sterke 
overtuiging. Het kan niet anders of - 
wanneer U deze tot ontplooiing kunt bren
gen - dit zal bijdragen tot verrijking 
van ons volksleven, tot versterking van 
onze volkskracht” .

Bij het technisch beroepsonderwijs waren 
er tot dusverre in Nederland wel pro- 
testants-christelijke lagere en middelbaar 
technische scholen, een school voorhoger 
technisch onderwijs ontbrak nog.

MACHINEPARK

In zijn toespraak wees de staatssecre
taris er op, dat de technische ontwik
keling groter is dan ook maar iemand 
heeft kunnen voorzien. Met geweldige 
gevolgen voor het algemeen welzijn, ge
volgen in positieve zin, maar helaas 
soms ook in negatieve zin. De tweede 
industriële revolutie heeft het aanzien 
van de wereld grondig gewijzigd. De 
techniek is een macht geworden, met 
name doordat nu ook allerlei geestelijke 
inspanning aan automaten wordt overge

dragen. De wereld dreigt één groot ma
chinepark te worden, vol raketbases, com
puters, installaties en laboratoria! ,,De 
technologie gaat, zo zegt men, in haar 
consequenties apocalyptische vormen aan
nemen. De vrijheid van de mens wordt 
bedreigd. Anderen zien in de moderne 
techniek, en ook die kant is er, een ont

plooiing van de menselijke macht en een 
voortgang van de cultuur” . De staats
secretaris herinnerde in dit verband aan 
het onlangs gepubliceerde memorandum 
van de Nederlandse werkgroep ,,Werk 
voor de toekomst” , waarin vraagstukken 
aan de orde komen als: de verdere eco
nomische groei, de productiestijging, de 
bronnen van vervuiling en verspilling, 
en de energievoorziening. De bewindsman 
vroeg zich af, of de technische ontwik
keling niet méér in de arbeidsintensieve 
richting geleid moet worden, en of ook 
niet een menselijker productie-systeem 
kan worden bevorderd. De techniek maakt, 
aldus dr. Veerman, gebruik van weten
schappelijke vindingen voor het ontwik
kelen van technische apparatuur met zeer 
ver doorgevoerde specialisatie, die grote 
invloed heeft op de arbeidsvreugde, het 
initiatief en de zelfstandigheid van het 
menselijk handelen. Welke plaats en mo
gelijkheden heeft de mens in deze ont
wikkelingen, zo vroeg hij zich af, er aan 
toevoegend dat men tegenover de tech
niek niet neutraal kan staan.

H. L.

Tijdelijk provinciaal 

groepsbestuur 

in Zuid-Holland

Met het oog op de voorbereidingen van 
de verkiezing van de leden van de pro
vinciale staten is in de provincie Zuid- 
Holland een tijdelijk provinciaal groeps
bestuur van de CHU gevormd. In dit 
bestuur hebben zitting: Wm C. de Kruyf, 
voorzitter (kamerkring Den Haag), mr. 
T. Rademaker, vice-voorzitter (kamer
kring Rotterdam), ir. B. Vrijhof, secre
taris, Norenburg 55, Den Haag (kamer
kring Den Haag), mevrouw G. R. Rid- 
ders-Hoeksema, tweede secretaresse (ka
merkring Rotterdam), J. van Bommel, 
penningmeester (kamerkring Dordrecht) 
en J. de Geus (kamerkring Leiden).

x>oooooooooooooooooooo<xx>ooooooooo<

Gelderse bijeenkomst voor vrouwen
Als praktisch uitvloeisel van de beslui
ten van de drie christen-democratische 
partijen op 23 juni. 1973, beleggen de 
reeds aktieve vrouwen van deze drie 
partijen in Gelderland een bijeenkomst 
op dinsdag 2 oktober a.s. om 19.30 uur 
in Café-Restaurant Riche National te Arn
hem, Willemsplein 38 (dichtbij het station 
en de halte der streekbussen).
Deze avond zullen mejuffrouw Mr. J.M.C. 
van Driek van de KVP;. gedeputeerde in 
Gelderland, mevrouw P. C. Lodders- 
Elffrich van de ARP; Vrouwencomité ARP 
en lid dagelijks bestuur ARP en mevrouw

Mr. H. A. Strijd-Groenewegen van de 
CHU; wethouder te Harderwijk en staten
lid in Gelderland praten over het werk 
in de Provinciale staten en de Gemeente
raad. Gehoopt wordt dat veel vrouwen 
het belang van deze informatie-avond 
zullen inzien, temeer omdat het zinvol 
is dat veel vrouwen op de hoogte zijn 
van wat er vast zit aan het raads-of sta
tenlidmaatschap.
Vrouwen die zich eventueel kandidaat zou
den willen stellen kunnen wellicht door 
de drie spreeksters over de drempel ge
holpen worden.

dr. mr. A. Veerman oooooooooooooooooooooooooooooooooo
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ONZE DEFENSIE door E. H. van Eeghen

In deze tijd van voortdurende en toene
mende meningsverschillen doet het merk
waardige verschijnsel zich voor dat grote 
en zeer verschillende groepen van ons 
volk over één onderwerp het eens zijn 
gaan worden en wel over de staat en het 
effectief van onze defensie.
Of men nu zijn oor te luisteren legt bij 
Amsterdamse volks-cabarets of taxi
chauffeurs, bij beroeps (onder)-officie- 
ren of ambtenaren van het Ministerie van 
Defensie, bij bouwvakkers of boeren, bij 
de ,,burgerij”  of in Nederland wonende 
buitenlanders, overal kan men het ontbre
kende ontzag en vertrouwen in onze krijgs
macht (en dan speciaal in het leger) maar 
al te gemakkelijk vernemen.

De accenten liggen weliswaar wat ver
schillend: bij de een wordt dit bepaald 
door het operette-ac.htige aanzien van de 
tegenwoordige Nederlandse militair, bij 
de ander spelen de veelvuldige berichten 
over sabotage, nauwelijks of niet gestraf
te opzettelijke ongehoorzaamheid, lijdelijk 
verzet, demonstraties, enz. een overwe
gender rol. Voeg daarbij de verwondering 
en daaruit vaak ontstane frustratie van de 
goedwillende dienstplichtige, wanneer hij 
in deze broeiende en verwarrende club 
zijn intrede doet en opleiding ontvangt, 
gedeeltelijk van(onder)-officierendie niet 
onder stoelen en banken steken dat hun 
pensioen hen bijzonder interesseert als
mede de wijze en tijd ,,om uit de ellende

weg te komen voordat de bom barst”  en 
daarnaast de officieel gesanctioneerde 
voorlichting van de heren van de VVDM 
met hun vaak onverholen sympathie voor 
de Rode Jeugd, enz. Men heeft dan een 
niet overtrokken beeld van de afgang van 
speciaal ons leger, welke aan grote delen 
van ons volk bepaald niet onopgemerkt 
voorbij gaat.
Dat de kwaliteit van de gemiddelde dienst
plichtige dit lot niet verdient, bewijzen de 
recente opinie onderzoekingen in het le
ger waarbij tot uiting kwam de nog steeds 
bestaande bereidheid tot militaire plichts
betrachting maar ook dat ernstige klach
ten bestonden vanwege onvoldoende moge
lijkheden tot oefening en gebrek aan be

langstelling en plichtsverzaking van het 
kader.
Hiermee is derhalve duidelijk bewezen 
dat het niet de dienstplichtigen zijn die 
verantwoordelijk gesteld kunnen worden 
voor de huidige snelle afbraak van ons le 
ger, doch relatief kleine pressiegroepen 
die hun kans, geschapen door een slappe 
defensieleiding, waarnamen. Zij maakten 
hierbij een nuttig gebruik van een kader 
dat het ,,niet meer zag zitten” .
Als hierbij passende, historisch welbe
kende, omlijsting komt dan nog een ge- 
neraalsrüzie om zaken welke de gewone 
man totaal ontgaan of onbegrijpelijk voor
komen. Laatstgenoemde heeft hierbij dan 
nog het grootste gelijk aan zijn zijde
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Werkeloosheid en migratie door jong 
internationaal gezelschap doorgelicht

- Het probleem van de internationale migratie van 
arbeidskrachten - in ons land zichtbaar door de niet probleem
loze aanwezigheid van 280.000 buitenlanders, van wie een 
groot aantal gastarbeiders - is in feite een probleem van te 
weinig werkgelegenheid in ontwikkelingslanden. En'dat, op 
zijn beurt, valt te verklaren uit de historische en tegenwoor
dige verhouding tussen rijke en arme landen.

Er is een hele reeks maatregelen denkbaar om die gastarbeid 
te beperken, en om de omstandigheden daar, waar zij toch 
plaats vindt, voor de betrokkenen meer aanvaardbaar te 
maken. Uiteindelijk zal echter het hele migratieprobleem bin
nen de bestaande economische en politieke kaders onoplos
baar blijven. Migratie zelf lost haar oorzaken niet op. Integen
deel, zij heeft gediend tot het in stand houden en zelfs verwij
den van de economische kloof tussen de rijke en arme landen, 
waar de gastarbeiders vandaan komen.

Dit is, heel beknopt samengevat, 
de conclusie van een ,,summer- 
school”  die onlangs te Zeist door 
een bont internationaal gezelschap 
is gehouden. De ruim 40 deelne
mers kwamen voor iets minder 
dan de helft uit ontwikkelingslan
den, de overigen uit geïndustria
liseerde landen in Oost en 
West. Finse en Poolse jongeren 
waren er bij, maar ook Ameri
kanen, Cyprioten, Zweden, Engel- 
sen, Nederlanders en zuidelijk- 
Afrikanen, om enkele andere 
landslieden te noemen.

Deze "summer-school”  was ge
organiseerd door de World Fede- 
ration o f United Nations Associa- 
tions (WFUNA) en de soortge
lijke federatie van studentenver
enigingen, tezamen met de twee 
Nederlandse verenigingen, die bij 
deze federaties zijn aangesloten.

De deelnemers hebben zich de 
eerste week, onderverdeeld in 
vijf groepen, bezig gehouden met 
het bestuderen van het werk
gelegenheidsprobleem in ontwik- 
kelings- en geihdustrialiseerde lan
den. Elke groep nam een bepaald 
hoofdaspect voor haar rekening. 
De tweede week werden groepen 
gevormd die enkele hoofdaspec
ten van de internationale migratie 
onder de loep namen. Tussen de 
bedrijven door werden enkele 
gastcolleges gegeven door daartoe 
uitgenodigde deskundigen en wer
den enkele excursies gemaakt.

De groepen die zich in de eer
ste week met het werkgelegen
heidsprobleem bezig hielden kwa
men, wat de oorzaken en de even
tuele remedies betreft, bij elkaar 
in de buurt uit. Zo werd duidelijk 
gesteld dat de overheersende posi
tie van de rijke landen het de

ontwikkelingslanden onmogelijk 
heeft gemaakt, en nóg maakt, 
zich zo te ontplooien dat de 
werkgelegenheid snel groeit. Als 
knellende banden beschouwde 
men bijvoorbeeld de afhankelijk
heid van buitenlands kapitaal, de 
noodzaak met het buitenland te 
moeten concurreren, die tot het 
opzetten van kapitaals-intensieve, 
in plaats van arbeids-intensieve 
bedrijven zou dwingen, en een 
steeds erger knellende internatio
nale specialisatie van de produk- 
tie, die de eigen diversificatie zou 
verhinderen.

Een van de groepen citeerde 
met instemming gastdocent prof. 
Nikolinakos uit Berlijn, die in de 
eerste week het volgende had ge
steld; "Vanuit economisch ge
zichtspunt kan een ontwikkelings
proces, dat mikt op de volledige 
tewerkstelling van de aanwezige 
arbeidsre.ser\'e, alleen in gang w'or- 
den gezet indien een ontwikke
lingsland zich vrij maakt van bui
tenlands kapitaal, al zijn produk- 
tieve krachten in beweging zet, 
een investeringsbeleid uitvoert 
dat er naar streeft volgens andere 
kriteria de produktiebasis te ver
groten dan dat van de particuliere 
winst, en de natuurlijke hulpbron
nen zelf gebruikt” .

Een andere groep kwam, wat 
het buitenlands kapitaal betreft, 
op ongeveer hetzelfde uit. Zij had 
zich bezig gehouden mei uc 
wetenschappelijke, technische en 
sociale revolutie (in de zin van 
snelle en radicale verandering in 
de omstandigheden die de mens 
beihvloeden) en concludeerde dat 
de veranderingen, noodzakelijk 
voor economische en sociale ont

wikkeling, waarschijnlijk pas m o
gelijk zijn als de invloed van het 
buitenlandse kapitaal zo klein 
mogelijk wordt gemaakt.

Middelen om dat te bereiken 
zouden volgens haar de volgende 
kunnen zijn:
— Schepping van grotere econo
mische en politieke eenheden en 
het afbreken van nationaal pres
tige;
— Verbetering van economische 
en sociale planning op regionaal 
en plaatselijk niveau, met bijzon
dere aandacht voor de verande
ring in de wisselwerking tussen 
landelijke en stedelijke gebieden;
— Verandering van houdingen, 
zowel binnen de geïndustrialiseer
de als de ontwikkelingslanden 
(m.a.w. het kweken van weder
zijds begrip).

Penning
De groep over onderwijs en de 

beroepsopleiding ging een aantal
gebreken na, die tot nog toe aan 
ondervVijs en opleiding hebben ge- 
kle.efd en benadrukte het belang 
van een goede ” manpower-plan- 
ning” . Zij wees daarbij, althans in 
een eerste fase, zekere vormen 
van dwang van de kant van de 
overheden niet af, als het daar
door mogelijk wordt gemaakt 
niet teveel, maar ook niet te wei
nig opgeleide krachten te krijgen 
voor arbeidsplaatsen die voor de 
ontwikkeling van het land nodig 
zullen zijn. Tests zouden gebruikt 
moeten worden om te bepalen 
wie voor welke toekomstige werk
kring het geschiktst zijn.

Ook de groep die zich met de 
nationale planning bezig hield 
wees op het belang van onder
richt dat zich op de (toekom
stige) vraag richt. Deze groep be
val voor de landbouw het schep
pen van arbeids-intensief werk, 
landhervorming en het stimuleren 
van coöperaties aan.

Verder pleitte zij voor pro
gramma’s van huizenbouw in stad 
en platteland en voor wegenaan
leg, dit alles met inschakeling van 
veel arbeidskrachten, en voor be
scherming van invoer-vervangende 
bedrijven, een punt dat helaas 
niet verder werd uitgewerkt in 
haar rapportage, waardoor de be
zwaren, die een dergelijk beleid 
na enige tijd kan gaan oproepen, 
daarin niet aan bod kwamen.

De groepen die in de tweede 
week uit dezelfde deelnemers aan 
de ” summer-school” , maar niet 
noodzakelijkerwijs in dezelfde 
samenstelling, de migratie bestu
deerden, hielden zich intensief 
met de oorzaken van dit ver
schijnsel bezig. Ook in hun rap
portage kreeg de aantrekkende 
functie van ” het kapitaal”  grote 
aandacht. Zo noemde een van de 
groepen de opvatting dat gast
arbeiders naar de rijke landen 
komen om het werk te doen dat 
de arbeiders daar niet meer willen 
verrichten, een fictie. In werke
lijkheid komen zij hier omdat zij 
bereid zijn dat werk goedkoper te 
doen dan de arbeiders hier. Zo 
dragen zij ertoe bij de variabele 
kostenfactor arbeid voor de werk
gever goedkoop te houden en ver
groten zij zijn wiristen, aldus haar 
conclusie.

Aan de levensomstandigheden 
van de gastarbeiders zou veel te 
verbeteren zijn. Zo zou hij zelf 
moeten kunnen bepalen hoe lang 
o f hoe kort hij wil blijven en of 
hij zijn gezin wil meenemen. Hij 
zou, met zijn gezinsleden, in staat 
moeten worden gesteld in werk
tijd en op kosten van zijn werk
gever en /of de regering van het 
ontvangende land de taal te leren. 
Voor speciale categorieën van 
gastarbeid - bijvoorbeeld de ’brain 
drain’ uit de ontwikkelingslanden 
naar de rijke landen - zouden tus
sen de betrokken regeringen over
eenkomsten moeten worden ge
maakt die deze migratie beperken 
en voorkomen. Ook ontwikke
lingslanden zelf zouden iets kun
nen doen, bijvoorbeeld de voor
waarden voor en mogelijkheden 
tot research in eigen land ver
beteren.

Overigens coi cludeerde de 
groep, die zich met de ’brain 
drain’ bezig hield, dat de effecten 
daarvan voor de landen, waaruit 
hooggekwahficeerue krachten 
wegtrekken, niet altijd alleen 
maar nadelig hoeven zijn. Een der
gelijke emigratie kan de sociale 
druk in het eigen land, indien 
daar werkloosheid in het betref
fende vak heerst, helpen verlich
ten. Bovendien kunnen emigran
ten na terugkeer veel voor hun 
vaderland gaan betekenen, zowel 
door hun kennis en ervaring, als 
door het elders verdiende kapi
taal, dat zij hun land binnen 
brengen.
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ONZE
DEFENSIE

want de objecten van deze ruzies zijn in 
feite ook niet zo belangrijk. Het gaat hier 
om een kapitein en stuurlieden van een boot 
die lek geslagen is en nu ruzie maken over 
de indeling van de verblijven, terwijl het 
schip zinkende is. Overigens niets nieuws 
onder de zon!
Onze historicus, prof. L. de Jong, kan nu 
alvast beginnen met het schrijven van het 
eerste deel van zijn boek ,,de liquidatie 
van het Nederlandse leger” . Het tweede 
deel behoeft maar kort te zijn (als hij 
ooit de kans zou krijgen dit nog te schrij
ven), met vermelding van het resultaat: 
het militaire kerkhof of krijgsgevangen
schap en vervolgens in dienst van een 
vreemde mogendheid.
Een fantastische voorspelling? Integen
deel, men leze slechts de materiele en 
morele toestand van het Nederlandse le
ger tijdens de eerste jaren van de Franse 
revolutie en vervolgens het eind van dit 
drama: in Franse dienst in het ijs van de 
Berezina. Wellicht wordt het deze keer 
de Ussouri rivier.
Destijds bleef van de toen ook verafgode 
,,vrijheid”  niets over dan inlijving en 
totale onderworpenheid aan de militaire 
dictator Napoleon. De rest van de verge
lijking kan men gevoegelijk aan de ver
beelding van de lezer overlaten, waarbij 
de recente uitlatingen van Chou En Lai 
hem zo nodig kunnen bijlichten.
Drie vragen zijn nu van belang:
1) Waarvoor dienen onze strijdkrachten 

heden ten dage?
2) Wat zijn de grondoorzaken dat wij in 

de huidige impasse geraakt zijn.
3) Is het nog mogelijk om hier een halt 

aan toe te roepen en zo ja, op welke 
wijze?

WAARVOOR?

Onze strijdmacht dient in West-Euro- 
pees-, en voorlopig (en zo lang moge
lijk) in ieder geval nog in NATO-ver- 
band, een voldoend preventief vermogen 
te hebben om een potentiële agressor te 
weerhouden het meest geïndustrialiseer
de deel van de wereld (West Europa) te 
veroveren en aan zijn (oorlogs) potentieel 
ondergeschikt te nrtaken. Nu het Ameri
kaanse nucleaire overwicht over de Sov
jet Unie sinds twee jaar verdwenen is, 
kan hierop niet meer vertrouwd worden 
zoals wij gedurende de afgelopen 25 jaar 
zo comfortabel gewend, waren te doen. 
De Amerikaanse nucleaire wapenen, waar 
dan ook opgeslagen, hebben nu uitsluitend 
nog een preventieve functie wat betreft 
een mogelijke nucleaire aanval van de 
Sovjet Unie op West Europa. Een derge
lijke aanval is dan ook nog steeds on
waarschijnlijk.
De Britse en Franse nucleaire wapenen 
zullen om dezelfde reden niet als eerste 
ingezet worden. Zij betekenen overigens 
slechts een fractie (2 procent) van de 
Russische, terwijl adequate transport
middelen goeddeels ontbreken.
Om het met de woorden van de gezag
hebbende Lord Mountbatten in het Hoger
huis te zeggen: ,,wij zullen (terecht) nooit 
de moed hebben deze wapenen als eerste 
te gebruiken” . Buiten deze nucleaire pat
stelling resteren dus uitsluitend de con
ventionele middelen in West Europa, rela
tief veel duurder in aanschaf en exploita
tie.
Hier nu bezit de Sovjet Unie momenteel 
een steeds groter wordende voorsprong op 
West Europa inclusief het Amerikaanse 
leger in Duitsland. Dit zelfs ondanks de 
1 miljoen Russische troepen aan de Chine
se grens. Onze verslappende welvaart is 
hier de schuldige. West Europa heeft 
100 maal meer auto’s dan de Sovjet Unie 
doch slechts 40 procent van het aantal 
Russische tanks en 10 maal meer ver
keer s- en sportvliegtuigen maar minder 
dan de helft van het aantal moderne ge
vechtsvliegtuigen. Welk een enorm risico

heeft onze welvaartsmentaliteit meege
bracht en met hoe weinig middelen (re 
latief) zou deze uiterst gevaarlijke en on
evenwichtigheid recht gezet kunnen wor
den.
Hierbij zij opgemerkt dat een evenredige 
conventionele West Europese strijdmacht 
geen enkele agressieve bedreiging van de 
Sovjet Unie kan inhouden, gezien de on
metelijk grotere totale militaire potentie 
van dat land. Er is hier dus geen sprake 
van een bewapeningswedloop, waarover 
men tot voor kort nog wel kon spreken met 
betrekking tot de Amerikaans-Russische 
nucleaire verhouding.
De conclusie is dus dat een West Euro
pese conventionele strijdmacht voldoende 
preventieve werking dient te hebben om ons 
te vrijwaren tegen een conventionele aan
val terwijl ieder vertrouwen op de inzet 
van de nucleaire wapens opgesiagen in 
West Europa of Amerika een riet zal blij
ken dat door onze hand zal priemen. Te 
lang is hier reeds op vertrouwd met -als 
verrukkelijk excuus de verwaarlozing van 
onze (duurdere) conventionele krachten. 
Een tweede belangrijk argument tot ver
steviging van de West-Europese conven
tionele strijdkrachten is dat helaas beslist 
gerekend moet worden op een geleidelijke 
vermindering van de Amerikaanse troepen 
in Duitsland. Voor de handhaving van de 
huidige om vang is momenteel in de Ameri
kaanse Senaat nog maar een meerderheid 
van één stem te vinden. De tijd gaat onher
roepelijk aanbreken dat onze Amerikaanse 
bondgenoot ons nog slechts te hulp wil 
schieten (en ons dus preventief beschermt) 
ingeval van een nucleaire aanval op West 
Europa. Voor het overige zal West Europa 
tenslotte voor zichzelf moeten zorgen, 
hetgeen ook logisch is. Men kan slechts 
hopen dat deze terugtrekking niet totaal en 
zeer geleidelijk zal geschieden en dat vóór 
die tijd een Europese Defensie Gemeen
schap effectief zal zijn geworden.
Nu het Amerikaanse nucleaire overwicht 
is verdwenen, kan men niet verwachten 
dat de Amerikaanse regering de atomaire 
verwoesting van haar grote steden zou 
willen riskeren indien de Sovjet Unie bij
voorbeeld het eiland Bornholm of Noord- 
Noorwegen langs conventionele weg zou 
bezetten.
Ruim een jaar geleden was het in NATO- 
kringen ketterij dit te beweren, nu knikt 
men zwijgend.
West Europa zou tenslotte in staat moeten 
zijn dit varkentje zelf te wassen, d.w.z. 
een voldoende sterke conventionele strijd
macht voor handen hebben waarvan af
doende preventieve werking uitgaat voor 
dit soort conflicten.

GRONDOORZAKEN

Net zoals onze slagrqpmwelvaart ons 
verleidde de zo essentiele conventionele 
maar relatief dure strijdkrachten te ver
waarlozen, zo heeft deze ook veroorzaakt 
dat wij meenden een leger zonder de 
vroeger (en elders nog steeds) noodzake
lijk geachte discipline en gehardheid te 
mogen aanvaarden. Een leger aangepast 
aan ,,de zeden van onze moderne maat
schappij”  is in Nederland eigenlijk niets 
anders dan een soort onvrijwillige pad
vinderij, waarbij de dienstplichtige mili
tair feitelijk een burger blijft en slechts 
een gedeelte van het etmaal als soldaat 
dienst doet en dat dan nog veelal onder 
voorwaarden welke alleen de burger
maatschappij zich kan permitteren. Deze 
tweeslachtigheid kan uiteraard alleen 
frustrerend werken.
De Nederlandse soldaat is de hoogst be
zoldigde ter wereld en tevens waar
schijnlijk de meest ontevredene, wanneer 
men ten minste de berichten over lijde
lijk verzet, sabotage, demonstraties, enz. 
mag geloven. In geen ander leger. Oost of 
West, komt iets dergelijks op deze schaal 
voor.

Het leger in 1973 dient uiteraard in vele 
opzichten geheel anders te zijn dan 40 
jaar geleden, maar dat men een leger kan 
leiden volgens de lijnen van de burger
maatschappij is eenvoudig een grove on
waarheid en houdt in laatste instantie 
verraad in t.o.v. de militair. Immers, de 
tegenpartij weet dit ook maar al te goed. 
De preventieve werking van onze strijd
macht (en hier gaat het tenslotte om), 
komt hierdoor te vervallen en de kans 
op een voor ons catastrofaal conventio
neel conflict wordt hierdoor uitgelokt. 
Het zij opgemérkt dat niet de linkse par
tijen hier in eerste instantie voor verant
woordelijk zijn, doch de rechtse VVD, 
wiens minister Den Toom begonnen is 
met aan onverantwoordelijke eisen van de 
toen nog kleine VVDM toe te geven. In 
plaats dat minister Den Toom van meet af 
aan overduidelijk stelde dat het totaal 

.onmogelijk was om aan bepaalde eisen van 
de VVDM tegemoet te komen, heeft hij een 
halfslachtige, bijna angstige houding aan
genomen onder pressie van een kleine 
groep. Door steeds weer toe te geven 
heeft hij de slee op de helling gezet. In 
plaats van aan deze vereniging positieve 
leiding te geven, heeft hij toegestaan dat 
zij op hol sloeg.
Voor zijn partijgenoot en opvolger, mi
nister De Koster, van origine gespeend 
van militaire kennis en daardoor teveel 
afhankelijk van adviezen die hij zelf on
voldoende kon evalueren, was de toestand 
van meet af aan uiterst moeilijk, zo niet 
bijna hopeloos, aangezien hij goeddeels 
met dezelfde adviseurs te maken had als 
zijn voorganger.
Daarbij werd zijn tijd door een stroom 
van futiliteiten en (generaals) ruzies der
mate bezet, dat hij eenvoudig de gelegen
heid niet kreeg om tot de zo absoluut nood
zakelijke grote ingrepen te komen. Op 
enkele relatief onbelangrijke administra
tieve reorganisaties na, is minister De 
Koster’s tijd op het ministerie verloren 
geweest, al moet toegegeven worden dat 
hij althans een poging heeft gedaan de af- . 
gang om te buigen. Of hem dit gelukt zou 
zijn, ware hem langere tijd gegeven, kan 
toch betwijfeld worden. Daarvoor was zijn 
beleid, ook ideologisch, niet bezield ge
noeg en tastte hij te weinig door tot op de 
bodem.
Met zijn opvolger, minister Vredeling, 
is een man op het toneel verschenen die 
helaas te zeer door zijn achterban gebon
den is om veel kans te maken het roer 
werkelijk om te kunnen gooien. Ook al 
zou hij dat zelf misschien wel willen nu 
hij de brokstukken en het afglijden van 
zo nabij meemaakt.
In de afgelopen korte tijd van zijn bewind 
is de mentale afgang al reeds aanzien
lijk versneld' en het zou niet te verwon
deren zijn indien onder zijn bewind de eer
ste na-oorlogse muiterij in het leger 
zich zou voordoen. Wij zijn er al enige 
malen heel dicht bij geweest (Osnabrück). 
Zoete broodjes bakken met de 'VVDM. 
(de geschiedenis kent talloze gelijksoor
tige voorbeelden), werkt altijd averechts. 
Overal waar deze organisatie eisen stelt 
die de gevechtskracht zouden kunnen scha
den, moeten deze, zonder compromis, 
afgewezen worden met duidelijke ver
melding van reden, zodat ook iedere 
soldaat dit kan begrijpen.
Ook de begripsverwarring over het nu
cleaire en conventionele concept van onze 
verdediging zal onder minister Vrede
ling toenemen, evenals dit reeds het ge
val is bij de progressieve partijen.
Men vergelijke slechts het nu gevolgde 
beleid met het partijprogramma van de 
PPR, waar oOk veel leden van de P.v.d.A. 
het mee eens zijn. Ook hier kan weer als 
hoofdschuldige van dit gebrek aan nuchter 
denken onze verslappende welvaart ge
noemd worden die overigens nog niemand 
gelukkig gemaakt heeft. Politiek rechts 
zowel als links zijn hier precies even

schuldig aan. Minister Den Toom heeft 
toegestaan dat de boot lek geslagen werd 
en minister Vredeliftg moet er mee door 
varen zonder de lekken te kunnen dich
ten. Wat kan men dan nog verwachten.

HALT

Valt er aan deze ontwikkeling nog een 
halt toe te roepen of is het heden al de
finitief te laat? Het antwoord op de laatste 
vraag kan hier een duidelijk ,,neen”  zijn, 
alhoewel er nog maar zeer weinig tijd te 
verliezen valt. Zet de huidige tendens zich 
voort dan zal het eenvoudig onmogelijk 
zijn om later, wanneer men misschien 
bereid zou zijn nog iets te gaan doen, 
de kernstructuur en het kader te vinden 
dat imperatief is voor een snelle omkeer. 
Het ,,point of no return”  is dan een
voudig voorbij.
Alhoewel niemand kan voorspellen wat 
er gedurende de eerstkomenden jaren 
op politiek en militair gebied gaat ge
beuren en al zullen de gebeurtenissen in 
Europa ongetwijfeld sterk afhankelijk zijn 
van de ontwikkelingen in andere delen van 
de wereld (denk b.v. aan de verhouding 
Rusland-China en de dreigingen in het 
Midden Oosten), het zal zonder twijfel 
van het grootste belang zijn wat wij heden 
ten dage beslissen.
Dit geldt niet alleen voor wat betreft de 
Nederlandse strijdkrachten doch minstens 
zozeer de totaliteit van de West Europese 
verdediging. Laten wij in dit verband 
derhalve de moed hebben een aantal za
ken eerlijk te stellen.

a. Duidelijk dient gemaakt te worden dat de 
Nederlandse strijdkrachten een conven
tionele taak hebben. Dat zal velen (ook 
Christenen) in ons land gerust stellen, 
maar deze lieden zullen dan ook moeten 
accepteren dat conventionele middelen 
duur zijn en een gebrek hieraan een con
flict uitlokt (voor links-denkenden kan 
verwezen worden naar de recente uit
latingen van Chou En Lai).

b. Een terug draaien van de huidige krijgs
tucht, oL liever gezegd het gebrek hier
aan, is praktisch onmogelijk zonder ge
bruik te maken van heel harde middelen 
waartegen velen in ons land bezwaar 
zullen hebben (begrijpelijk).
Wij zullen ook daarom geleidelijk maar 
toch zo snel mogelijk tot een beroeps
leger moeten komen waarbij de krijgs
tucht en inwendige dienst geheel opnieuw 
geregeld kunnen worden en aangepast aan 
de reële eisen van het ogenblik.

c. Gezien het feit dat in Nederland geen 
geëigende oefenterreinen gevonden kunnen 
worden dienen de opleiding en de oefe
ningen buiten Nederland plaats te vinden.’ 
Er bestaan hier verschillende reële en 
ook niet te dure mogelijkheden.

d. Ernst dient gemaakt te worden met 
het formeren van een Europese Defensie 
Gemeenschap (E.D.G.). Gezien het feit 
dat de politieke ontwikkeling van bovenaf 
veel te langzaam plaats vindt, dient deze
E.D.G. van onderaf nu reeds opgebouwd te 
worden. Dit kan geschieden door de op
leiding en oefening in het buitenland te 
integreren met strijdkrachten van an
dere NATO-landen. De standaardisatie 
van de bewapening zal hierdoor tevens 
in de hand gewerkt worden, mogelijk door 
huurkoopcontracten, waardoor de defen
sie begrotingen niet plotseling overbelast 
worden. Dit is een ingewikkelde doch in
teressante materie, waarop in dit ver
band echter niet verder ingegaan kan 
worden.
Voorts dient bedacht te worden dat men 
een stad niet bouwt door een aantal 
grotere en kleine Madurodams naast el
kaar of tussen grote gebouwen te zetten. 
Een geïntegreerde, gebalanceerde Euro
pese eenheid is noodzakelijk waarbij een 
bepaalde functieverdeling, maar dan ook 
op verantwoorde schaal, essentieel is. 
Dit kan alleen in E.D.G. verband bereikt 
worden. Men kan hier eenvoudig niet lan
ger mee wachten en dus moet dan maar 
van onderaf gebouwd worden.

e. Het nieuwe Nederlandse leger zal meer 
een volksleger moeten zijn. Eenvoudige 
flinke jonge mannen met de benodigde 
leiderseigenschappen dienen meer dan 
momenteel het geval is officier te kunnen 
worden. De huidige K.M.A.-opleiding met 
haar kwasi brede intellectuele inslag dient 
grondig gewijzigd te worden.
Hier kunnen wij veel leren van de Oost
bloklanden. Het leger en zijn leiders die
nen dichter bij ons volk komen te staan. 
Er valt uiteraard nog veel meer over te 
zeggen.

f. Inzake onze Marine en Luchtmacht zal 
men de moed moeten opbrengen zich af 
te vragen of deze wapens een nog zuiver 
onafhankelijk nationaal bestaan kunnen 
voortzetten.
Wanneer men b.v. leest dat de (Britse) 
Royal Navy niet meer in staat is vol
doende, werkelijk modern bewapende oor
logsbodems. te bekostigen, wat verwacht 
men dan eigenlijk nog van de Koninklijke
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Marine? Dient hier geen internationale 
samenvoeging plaats te vinden, ook al 
kost dit een stukje soevereiniteit (evenals 
de EEG dit doet)? Dient men hier niet 
botje bij botje te leggen met automatische 
besparingen o.a. in de top en bij de op
leiding en uiteindelijke totale standaardi
satie? Zou het dienen met dan werkelijk 
modern materieel ook niet veel aantrek
kelijker voor de betrokkenen zijn?

CONCLUSIE

Het is nog niet te laat mits men nu wer
kelijk het roer omgooit en bereid is diep
gaande veranderingen te accepteren en 
offers te brengen.
Continuering van het huidige afglijden zal 
deze roerwending binnen vrij korte tijd

onmogelijk maken. In een dergelijk geval 
zou men zelfs moeten overwegen of het 
niet beter is de gehele defensie af te 
schaffen. Men stelt de zaak dan ten minste 
eerlijk. Het Nederlandse volk twijfelt 
toch momenteel immers al aan het nuttig 
effect? Onze strijdkrachten mogen niet 
het risico lopen door vriend en vijand 
als een lachertje beschouwd te worden. 
Bij dit alles dient men wel te beseffen 
dat de geschiedenis zonder uitzondering 
leert dat landen zonder een militaire 
inbreng totaal gèen buitenlandse politiek 
kunnen voeren. Het buitenland trekt zich 
eenvoudig niets meer van een dergelijk 
land aan. Vervolgens komt dit land dan, 
goedschiks of kwaadschiks, onder over
heersende invloed en gezag van een ander. 
Dit proces voltrekt zich vrijwel automa

tisch en zonder oorlog want deze is dan 
inderdaad ook niet meer mogelijk.
Het volgende hoofdstuk luidt dan echter 
onvermijdelijk dat jonge Nederlanders 
toch weer het uniform zouden moeten 
aantrekken, maar dan niet een Neder
lands maar een buitenlands!
Een vrijwillige Europese geïntigreerde 
militaire samenwerking met een eigen 
Nederlandse verantwoorde inbreng is een 
heel wat beter alternatief. Wij houden dan 
een (kleine) vinger in de pap omdat wij 
in laatste instantie de inbreng van de 
Nederlandse strijdkrachten kunnen be
palen. Voorts maken wij dan deel uit 
van een ook kwalitatief verantwoorde een
heid.
Laat men tenslotte trachten de krijgsmacht 
buiten de Nederlandse politiek te houden.

evenals dit in Engeland goeddeels het ge
val is. De zaak is veel te ernstig dan dat 
men zich kan permitteren er een speel
bal van te maken en er demagogie mee te 
bedrijven.
Laten wij het verleden vergeten, links en 
rechts hebben evenwel boter op het hoofd, 
en de zaak met vereende krachten op korte 
termijn geheel opnieuw bekijken en wel 
veel fundamenteler dan de Commissie 
Rijckevorsel dit gedaan heeft.
Het gaat niet alleen om de knikkers en de 
omvang maar zeker zoveel om de kwa
liteit van onze strijdkrachten en daar 
komt heel wat bij kijken.

Amsterdam, september 1973.

E. H. van Eeghen

Basis gelegd voor constructief dialoog
tussen Europa en Amerika

De basis is gelegd voor een construc
tieve dialoog tussen de Europese Ge
meenschap en de Verenigde Staten. Er is 
iets concreets tot stand gekomen. Aldus 
de opvatting van de Nederlandse minister 
Van der Stoel van buitenlandse zaken na 
afloop van het politieke overleg dat hij 
in de loop van de maand september te 
Kopenhagen pleegde met zijn collega’s 
van de andere acht landen van de ge
meenschap. ,,Er is een grote stap voor
uit gezet in vergelijking met de voor
gaande bijeenkomsten over de eenwording 
van de buitenlandse politiek” , aldus de 
bewindsman.

De negen ministers zijn het te Kopen
hagen in grote trekken eens geworden 
over het standpunt, dat zij in de komen
de onderhandelingen met de Verenigde 
Staten zullen innemen.

,,Er is een eerste stap gezet op de weg 
naar het formuleren van een , ,Europese 
identiteit” , er is een lijst opgesteld met 
onderwerpen die West-Europa met de 
Verenigde Staten wil bespreken, evenals 
een ontwerp voor een Atlantische be
ginselverklaring.

Het formuleren van deze ,,Europese iden
titeit”  - oorspronkelijk een Britse sug
gestie, die het Franse verzet tegen een 
Europees-Amerikaanse dialoog groten
deels heeft weggenomen - is, zo ver
klaarde mr. Van der Stoel, geen zaak die 
in een handomdraai kan worden geregeld 
en nog wel moeilijke problemen zal op
leveren. Het is een exercitie die moet 
worden gezien in het licht van de Euro
pese Unie tot de vorming waarvan op de 
Parijse topconferentie van oktober vorig 
jaar is besloten, en die elk land dwingt 
zich rekenschap te geven van de doelstel
lingen van een gemeenschappelijk buiten
lands beleid.

Aan de hand van studies van het ,,comité 
politique” , bestaande uit de directeuren- 
generaal politieke zaken der ministeries 
van buitenlandse zaken, zal opde volgende 
bijeenkomst over eenmaking van de buiten
landse politiek, op 21 november in Kopen
hagen, worden getracht de ,,identiteit”  
verder te vervolmaken. Het comité be
schikt reeds over Franse, Engelse, Ierse 
en Nederlandse studies.

Indien president Nixon, die volgens minis
ter Van der Stoel tevreden kan zijn met 
de resultaten van het overleg in de Deense, 
hoofdstad, zou besluiten zijn bezoek aan 
West-Europa voor 21 november te begin
nen, dan zou men kunnen verwachten dat 
het eerste ,,Identiteitsstuk” , vooral op 
aandringen van Frankrijk, voor het begin 
van het bezoek zal worden gepubliceerd. 
In Kopenhagen werd hardnekkig de datum 
van 15 november genoemd. Zou daaren
tegen het presidentiele bezoek eerst na de 
volgende bijeenkomst der negen ministers 
plaats vinden, dan zou de tweede, iets 
meer ,,ingevulde”  versie het licht kunnen 
zien.

Het formuleren van de identiteit - een 
dynamisch proces van lange adem omdat 
niemand nog een juiste voorstelling heeft 
van de Europese Unie - is een zuiver in
terne Europese aangelegenheid. Het publi
ceren van een eerste versie aan de voor
avond van de eventuele komst van de 
Amerikaanse president moet worden ge
zien in verband met de komende onderhan

delingen in het kader van de NAVO, de 
GATT en de ,,Groep van Twintig”  en met 
het pleidooi van Henry Kissinger - toen 
nog adviseur van president Nixon, over 
enkele dagen waarschijnlijk minister van 
buitenlandse zaken - voor een nieuw 
,,Atlantisch Handvest” .

Velen, onder anderen het Engelse dag
blad ,,The Guardian” , zien de uitkomst 
van het overleg in Kopenhagen als het 
effenen van het terrein voor Nixon’ s 
Westeuropese tournee. Anderen merken 
op dat Nixon, die vanwege ,,Watergate”  
dringend een succes behoeft, er nauwelijks 
op kan rekenen dat zijn verwachtingen 
in vervulling zullen gaan: het nieuwe 
,,Atlantische Handvest”  dat aan het slot 
van zijn bezoek zou moeten worden afge- 
kondigd krijgt de vorm van twee ,,begin
selverklaringen”  (minister Van der Stoel 
heeft vroeger wel eens gesproken over een 
min of meer plechtig ondertekend slot
communiqué), een topconferentie is hoogst 
onwaarschijnlijk, Japan wordt nauwelijks 
in de exercitie betrokken, de Europeanen 
zijn geirriteerd over Kissinger’s opmer
king dat Amerika mondiale, maar Europa 
slechts regionale verantwoordelijkheid 
heeft.

WEINIG WAARSCHIJNLIJK

Minister Van der Stoel zei het weinig 
waarschijnlijk te achten dat de mogelijke 
komst van president Nixon aanleiding zal 
zijn voor een topconferentie. Meer voor 
de hand ligt, dat hij een ontmoeting zal 
hebben met de voorzitter van de Europese 
Commissie, Francois-Xavier Ortoli, en 
met de voorzitter van de Ministerraad 
van de EG, in aanwezigheid van de leden 
van de Raad. Als Raadsvoorzitter zou voor 
deze gelegenheid niet de Deense minister 
van buitenlandse zaken Andersen maar de 
Deense premier optreden.

Dé beginselverklaring van de Negen, waar
in zal worden aangegeven hoe de landen van 
de Gemeenschap en de Gemeenschap zelf 
hun betrekkingen met de Verenigde Staten 
zien, zal door minister Andersen later 
deze maand tijdens een bezoek aan Was
hington aan de Amerikaanse autoriteiten 
worden voorgelegd. Overigens, aldus mr. 
Van der Stoel, kan een beginselverkla
ring een gunstig klimaat scheppen, maar 
zij lost de concrete problemen op han
dels-, monetair en militair gebied niet 
op. Hierover moet afzonderlijk worden 
onderhandeld. Reeds maandagavond stelde 
minister Andersen de Amerikaanse am
bassadeur in Kopenhagen in kennis van 
de punten die volgens de EG-landenmetde 
Verenigde Staten moeten worden bespro
ken. Deze zijn: de grondslagen voor op 
billijkheid gegrondveste betrekkingen, de 
internationale betrekkingen, handelskwes
ties, monetaire problemen, behoud van 
de natuurlijke hulpbronnen (de energie
crisis), Oost-West en Noord-Zuid be
trekkingen (in het laatste geval met de 
ontwikkelingslanden), betrekkingen met 
geindustrialiseerde staten, en de strijd 
tegen de inflatie. Veiligheidsproblemen 
(verdeling van de defensielasten) zijn 
niet in dit lijstje opgenomen omdat Ier
land als enig EG-land geen lid van de 
NAVO is. De overige acht landen werken 
in het kader van de Noord-Atlantische 
Verdrags Organisatie aan een tweede 
beginselverklaring, die weliswaar ele
menten bevat die ook in die van de Negen 
voorkomen, maar waarin bovendien en 
wellicht vooral sprake is van veiligheids
problemen.

SCEPTISCH

Minister Van der Stoel toonde zich vrij 
sceptisch ten aanzien van de mogelijk
heid deze twee verklaringen te laten 
,,overkoepelen door een derde van 
een meer algemeen karakter, zoals 
Kissinger heeft voorgesteld (mogelijk met 
het doel Japan bij de Atlantische samen
werking te betrekken). Op het eerste ge
zicht is het opstellen van twee verklarin
gen al een hele operatie, en het formu
leren van een derde ,,maakt de zaak niet 
eenvoudiger” .

In een gesprek met Nederlandse jour
nalisten toonde minister Van der Stoel 
zich enigszins bezorgd dat de samen
werking op het gebied van de buiten
landse politiek, die geen Gemeenschaps- 
zaak is en niet onder de bepalingen van 
het Verdrag van Rome valt, de samen
werking binnen de Gemeenschap verslapt. 
,,Wij moeten een brug slaan tussen beide 
samenwerkingsvormen” . Het einddoel van 
de Nederlandse regering is het doen op
gaan van beide vormen van samenwerking 
in één communautaire formule” .

NEDERLANDSE VISIE

De Nederlandse opvatting over de Eu
ropese identiteit - datgene waardoor Eu
ropa zich onderscheidt van de rest van 
de wereld, thans nog niet meer' dan een 
,,momentopname”  - is dat de Geiheen- 
schap wat betreft haar infrastructuur

democratisch moet zijn en dat de be
sluitvorming onderworpen moet zijn aan 
democratische controle. ,,Alleen staten 
met een democratische structuur kunnen 
lid van de Gemeenschap zijn of wor
den” , aldus mr. Van der Stoel, die hier
mede het toekomstig lidmaatschap van 
Spanje, Portugal en Griekenland leek uit 
te sluiten.

Wat betreft het externe karakter moet, 
ten aanzien van de verhouding tussen 
Oost en West, de nadruk worden gelegd 
op het volledig gebruik maken van elke 
mogelijkheid tot ontspanning. De Noord- 
Zuid verhouding impliceert de noodzaak 
van een actiever ontwikkelingsbeleid en 
verdergaande tegemoetkomingen voor de 
arme landen.

Voortdurend wordt in het oog gehouden, 
dat in het slotcommuniqué van de Parijse 
topconferentie is vastgelegd dat de orga
nen van de Gemeenschap in de vorming 
van een Europese Unie moeten worden 
betrokken.

Mr. Van der Stoel merkte tenslotte op dat 
er naar Nederlandse opvatting een nauwe 
samenhang bestaat tussen economische 
en politieke problemen, dat economische 
ontwikkelingen gevolgen hebben op het 
politieke vlak. Daarom streeft de Neder
landse regering er naar, dat, in het licht 
van de Europese Unie, beide vormen van 
samenwerking ,,naar elkaar toe worden 
gebogen” .

H. L.

Dames grijpt de winst!!
De grootste en goedkoop
ste bontzaak v. Nederland 
geeft alléén de maand au
gustus 20% zomerprijzen- 
korting! Duizenden korte 
en lange BONTMANTELS 
bonthoeden en -colliers, 
met 3 jaar waarborggaranr 
tie. Nu kopen en in de 
winter betalen. Gratis be
waren. Desgew. zeer soe
pele kredietservice.
DE BONTKONING
Hoogstraat 97, Rotterdam- 
C., tel. 010-117.117.,
Groot parkeerterrein voor 
de zaak. Vrijdagavond tot 9 
uur geopend.
Hooghuisstraat 3 (straat 
schuin t.o. Hema), Eindho
ven, tel. 040-61100. 
Vrijdagavond tot 9 uur 
geopend.
Voorstreek 71, Leeuwar
den, tel. 05100-20713. (In 
Leeuwarden is géén koop
avond).
Bij koop algehele reiskos- 
ten-vergoeding (ook benzi
ne auto).

Houthandel S. 0 . de Vries B.V.
IJlst - Telefoon 05155-544

Voor al uw bouw houf/hardhout 
en plaatm aterialen
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GEZAMENLIJKE STUDIEDAG 
CHRISTEN-DEMOCRATISCHE FRAKTIES
De Tweede Kamerfracties van KVP, ARP 
en CHU hebben begin deze week een ge
zamenlijke studiedag gehouden in het ge
bouw van de Tweede Kamer te Den Haag. 
,,De bijeenkomst was uitermate nuttig,”  
aldus KVP-fractievoorzitter mr. F. H. J. J. 
Andriessen na afloop tijdens een perscon
ferentie. ,,Het was een nuttige vingeroefe
ning voor een meer definitieve standpunt
bepaling.”

De fractievoorzitters mr. Andriessen, mr. 
W. Aantjes (ARP) en dr. Kruisinga (CHU) 
hebben een brief geschreven naar de 
ambassadeurs van Zuid-Afrika en Oos
tenrijk in Nederland.

In de brief aan de Zuidafrikaanse ambas
sadeur wordt teleurstelling en ongerust
heid uitgesproken over het intrekken van 
het paspoort van dr. BeyersNaude, direc
teur van het Christelijke Instituut in Zuid- 
Afrika, die naar Nederland wilde reizen. 
In de brief aan de Oostenrijkse ambassa
deur wordt ontsteltenis uitgesproken over 
het besluit van de Oostenrijkse regering 
inzake het staken van hulp aan de Joden 
die Rusland verlaten en naar Israël willen 
reizen.

NUANCERINGEN

Tijdens de persconferentie na afloop van 
de gezamenlijke studiedag van de drie 
christen-democratische fracties in de 
Tweede Kamer zei mr. Andriessen, dat 
ondanks een verschil in verhouding tot het 
kabinet-Den Uyli er toch gesproken kon 
worden van een belangrijke mate van over
eenstemming. Omdat er nogal wat punten 
zijn waarover KVP, ARP en CHU heteens 
zijn.

Maar, aldus mr. Andriessen, er zijn ook 
nuanceringen, zowel tussen de drie frac
ties als onderling in de fracties zelf. 
De fracties spraken over de troonrede 
en de miljoenennota, die volgende week 
dinsdag 9 oktober, woensdag 10 oktober 
en donderdag 11 oktober in de Tweede 
Kamer besproken worden tijdens het alge
meen politiek debat. De gedachtenwisse
ling ging met name over de belastingen, 
de milieuvraagstukken, onderwijs en cul
tuur, recreatie en maatschappelijk werk.

,,Er zijn geen beleidsconclusies getrok
ken, omdat de fracties nog afzonderlijk

vergaderen over een definitieve stelling- 
name,”  zo werd na afloop meegedeeld. 
Verder overleg zal gevoerd worden tussen 
de fractievoorzitters en de financiële 
specialisten.

VERWERPELIJK

In hun brief aan de ambassadeur van 
Oostenrijk hebben de drie fractievoor
zitters een beroep gedaan op de Oosten
rijkse regering om terug te komen op zijn 
beslissing, genomen ten tijde van de gij
zeling van enkele Joden door Arabieren. 
,,Het onder druk genomen besluit is, 
zowel in het licht van de eeuwenlange 
vervolging van het Joodse volk, als ge
zien de jongste geschiedenis, een vol
strekt verwerpelijke beslissing,”  aldus 
mr. Andriessen, mr. Aantjes en dr. Krui
singa.

OPEN DIALOOG

De drie fractievoorzitters hebbende Zuid- 
Afrikaanse ambassadeur geschreven, te

vinden dat de beslissing om dr. Beyers 
Naude niet naar Nederland te laten reizen 
niet op zich zelf staat.
,,Onze teleurstelling en ongerustheid is 
des te groter, want het besluit ligt in het 
verlengde van het eerder weigeren van 
een visum aan onder andere dr. M. A. M. 
Klompé (oud-minister) en dr. H. Berk
hof (de nieuwe voorzitter van de Raad 
van Kerken), die een vooraanstaande plaats 
innemen in Pax Christi en de Wereldraad 
van Kerken,”  aldus de fractievoorzitters. 
In de brief hebben zij er op gewezen dat zij 
grote waarde hechten aan een open dialoog 
tussen Nederland en Zuid-Afrika.,,Van een 
dergelijke dialoog is geen sprake als de 
deelneming er aan wordt verhinderd van 
vooraanstaande personen, die vanuit hun 
christelijke geloofsovertuiging ernstige 
bezwaren hebben tegen het door de Zuid- 
Afrikaanse regering gevoerde apartheids- 
beleid,”  zo schreven mr. Andriessen, mr. 
Aantjes en dr, Kruisinga. Zij deden een 
beroep op de regering van Zuid-Afrika om 
iedere belemmering in meningsuiting en 
bewegingsvrijheid weg te nemen, en een 
open dialoog te bevorderen.

H. Lokkerbol

De Christen-democratische samenwerking in staten en raden
door drs. J. van Dis Hzn

(Overgenomen uit het Christelijk-His- 
torisch Tijdschrift).

Op 23 juni j.1. werd door de afgevaardig
den van de drie grote confessionele par
tijen het besluit genomen tot verdere sa
menwerking en integratie met het doel om 
uiteindelijk te komen tot één nieuwe, grote 
confessionele politieke partij.
Als een der eerste aanzetten tot deze 
partijvernieuwing werd het Christen De
mocratisch Appèl - het CDA - in het leven 
geroepen. Deze naam werd bij de Kies
raad geregistreerd, zodat onder deze 
naam toekomstige verkiezingen gezamen
lijk kunnen worden ingegaan en tevens 
wordt voorkomen dat andere groeperingen 
van deze naam gebruik c.q. misbruik zou
den maken.
Men kan dus zeggen dat op landelijk niveau 
de nieuwe partij, het CDA, zich gaat af
tekenen. Het vreemde is echter dat het 
eerste appèl dat op de kiezers gedaan zal 
worden niet op landelijk, maar op provin
ciaal en gemeentelijk niveau zal gaan ge
schieden en wel in het komende jaar ter 
gelegenheid van de verkiezing van leden 
voor provinciale staten en gemeenteraden. 
Van de zijde van de hoofdbesturen van 
ARP, CHU en KVP is reeds een beroep op 
de gemeentelijke en provinciale organisa
ties van hun partij gedaan, om waar moge
lijk en gewenst met één gecombineerde 
lijst, en wel onder de naam ,,CDA”  uit 
te komen. Het nemen van dit besluit werd 
echter aan de plaatselijke en provinciale 
besturen overgelaten.
Nu was en is de samenwerking van ARP en 
CHU in één fractie en dan vooral op ge
meentelijk niveau, na de oorlog geen onbe
kend verschijnsel, en bij de laatste ge
meentelijke en provinciale verkiezingen is 
ook de KVP in meerdere plaatsen van deze 
ene fractie deel gaan uitmaken. Deze sa
menwerking was meestal gebaseerd op de 
ervaring van de gekozenen dat het verschil 
van inzicht met betrekking tot de meeste 
praktische problemen of vrijwel nooit aan
wezig was, of dwars door de drie partijen 
heenliep. Een verschil dat voortvloeide uit 
het niet samenvallen van principiële uit
gangspunten kwam zelden voor. Integen
deel, indien principiële achtergronden in 
het geding kwamen ontdekte men vaak een

verrassende eenheid in uitgangspunt. 
Daarenboven kwam dan nog de omstandig
heid dat het vormen van één fractie vaak 
het bezetten van een of meer wethouders- 
zetels mogelijk maakte.
Overigens dient hier echter wel gesteld 
en geconstateerd te worden dat deze vorm 
van samenwerking in één fractie niet steeds 
het gevolg was van het feit dat men ook 
met één gezamenlijk program en op één 
lijst de verkiezingen was ingegaan. Ja 
zelfs één of meerdere perioden van vier
jarige samenwerking hadden meestal niet 
tot gevolg dat men bij de eerstvolgende 
verkiezingen met één gecombineerde lijst 
uitkwam.
Integendeel, ondanks de eenheid tijdens de 
zittingsperiode - een eenheid, zodanig dat 
,,buitenstaanders”  vaak niet wisten tot 
welke partij nu eigenlijk een bepaald lid 
van de gecombineerde fractie behoorde - 
was het meestal het geval dat bij nieuwe 
verkiezingen toch weer werd teruggeval
len op de eigen identiteit, en bijgevolg 
kwam iedere partij weer met zijn eigen 
kandidatenlijst uit, zodat de niet bijzonder 
geihteresseerde, doch tot stemmen ver
plichte kiezer kon terugvallen op de van 
ouds bekende partijnamen of de afkortin
gen daarvan.
Uitzonderingen daargelaten, is het pas 
bij de laatste provinciale en gemeentelijke 
verkiezingen, dat uitkomen met één ge
combineerde lijst van twee of drie par
tijen een bekend verschijnsel werd. Of
schoon men deze vorm van samenwer
king op provinciaal en gemeentelijk ni
veau in kwantitatief opzicht niet moet 
overdrijven kan men de vraag stellen of 
de opgedane ervaring niet van grote in
vloed is geweest bij het totstandkomen 
van de op 23 juni genomen beslissingen.

VERANDERD

Voorop dient echter gesteld te worden 
dat deze samenwerking is voortgeko
men uit gemeentelijk of provinciaal ini
tiatief en dat van een gecoördineerde, 
landelijke actie om tot deze vorm van 
samenwerking te komen geen sprake was. 
Dit alles is nu, na het besluit van 23 juni, 
wezenlijk veranderd. De samenwerking 
tussen de drie partijen heeft een lande
lijke basis gekregen en de drie besturen 
hebben het uitkomen met één lijst en 
één programma aanbevolen en overal 
waar dit geschiedt dient men gebruik 
te maken van de nieuwe naam ,,CDA” .

Dit houdt echter tevens in dat dit sa
mengaan niet meer uitsluitend van pro
vinciale of gemeentelijke betekenis is, 
doch van landelijke betekenis wordt. Dit 
wordt ook duidelijk door de aktivitei- 
ten van het CDA bestuursorgaan.
Het houdt echter eveneens in dat het 
besluit tot een nieuwe partij uit te groei
en zich niet voor het eerst zal moeten 
waar maken op landelijk, doch op pro
vinciaal en gemeentelijk niveau en dat 
terwijl - en vooral op gemeentelijk ni
veau - de diversiteit van politieke groe
peringen groter is dan bij landelijke 
verkiezingen het geval is.
De vraag kan gesteld worden of dit nu 
wel zo een gunstige omstandigheid is 
en of het niet beter zou zijn indien het

voor de eerste maal plaatsvindende be
roep van het CDA, op de Nederlandse 
kiezers zou plaatsvinden bij landelijke 
verkiezingen, met andere woorden bij 
de verkiezingen voor de leden van de 
Tweede Kamer. Er zou dan meer tijd 
van voorbereiding zijn, en de verkie- 
zingsaktie zou landelijk gevoerd kunnen 
worden, nog afgezien van het feit dat 
tijdens de komende provinciale en ge- 
meenteraads verkiezingen twee dezer par
tijen deel uitmaken van het zittende ka
binet en de derde niet.

Vervolg op pagina 6
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Kamerleden vragen, bewindslieden antwoorden
De regering heeft zo spoedig mogelijk 
op de in Pakistan ontstane noodsituatie 
gereageerd. Aldus heeft minister Pronk 
van ontwikkelingssamenwerking geant
woord op schriftelijke vragen van Twee- 
de-Kamerleden van de fracties van 
PvdA, KVP, VVD, ARP, D’66 en CHU 
(drs. Van der Mei).
Ter leniging van de nood in de rampge
bieden heeft de regering op 23 augustus 
jongstleden 700 ton verrijkte graanbis- 
cuits of, en zulks ter optie van de Pa
kistaanse regering, 1.000 ton graan aan
geboden. De transportkosten zullen door 
de Nederlandse regering worden gedra
gen. Verdere noodhulp werd op 29 augus
tus verstrekt in de vorm van een schen
king in geld ad f l  miljoen.

ONGEDAAN MAKEN

Het christelijk-historische Tweede-Ka- 
merlid drs. G. van Leijenhorst heeft met 
collega’ s van KVP en ARP, minister Van 
Kemenade van onderwijs schriftelijk ge
vraagd of hij niet van oordeel is dat de 
tweejarige avondopleiding uitsluitend al
gemene vorming, die aan de eigenlijke

avondopleiding leraar technisch onder
wijs voorat gaat en die de deelnemers 
beoogt te brengen op eindniveau havo of 
mto, eerder gezien moet worden als een 
opleiding die een tweede kans op scholing 
en ontwikkeling biedt dan als een speci
fieke beroepsopleiding.
Als de bewindsman deze mening is toege
daan moet hij volgens de kamerleden 
bereid zijn de cursusgeldverhoging voor 
deze tweejarige vooropleiding evenals de 
andere cursusgeldverhogingen vooroplei
dingen die een tweede kans op scholing 
en ontwikkeling bieden, ongedaan maken. 
De vragenstellers hebben voorts een plei
dooi gevoerd voor een lager cursusgeld 
voor de opleiding examens akte van be
kwaamheid hoofdleidster kleuteronder
wijs. Jongere kleuterleidsters met akte 
A, die jeugdaftrek in haar salaris hebben, 
worden door de verhoging sterk getroffen.

MONETAIR STELSEL

Als lid van het Europese parlement heeft 
het christelijk-historische Tweede- 
Kamerlid mr. W. Schotten de volgende 
vragen gesteld aan de Europese Raad van 
Ministers:

1. Heeft de Raad kennis genomen van de 
geruchten en persberichten dat aan het 
overleg in de maand juli inde zogenaamde 
groep van 20 van de ministers van finan
ciën over de hervorming van het mone
taire stelsel - welk overleg inde Verenig
de Staten plaats vond - aldaar een overleg 
is voorafgegaan, waaraan niet alle minis
ters van financiën van de lidstaten van de 
Europese Gemeenschappen, tevens lid van 
de groep van 20, hebben deelgenomen?
2. Deelt de Raad het standpunt van vragen
steller, dat een gesplitst optreden van de 
ministers van financiën van de Europese 
Gemeenschappen bij de besprekingen ter 
voorbereiding van de herziening van het 
wereldgeldstelsel een ernstige bedreiging 
vormt, vooral voor het streven van de Ge
meenschap van haar kant aan de pogingen 
tot herziening van het monetaire stelsel 
zoveel als in haar vermogen ligt bij te 
dragen en bovendien een eensgezind op
treden van de lidstaten doorkruist?
3. Is de Raad bereid te bevorderen dat aan 
elk overleg in de groep van 20 op ministe
rieel niveau een overleg van de Raad 
voorafgaat?
4. Indien vraag 3 ontkennend wordt beant
woord is de Raad dan bereid op de mi

nisters van financiën van de lidstaten een 
beroep te doen zich negatief op te stellen 
tegenover eventuele pogingen om binnen de 
groep van 20 besprekingen te arrangeren, 
waarvoor niet alle ministers van financiën 
van de lidstaten, tevens lid van de groep 
van 20, worden uitgenodigd?

FUSIE

Naar aanleiding van berichten over fu- 
siebesprekingen tussen PTT (Rijkspost
spaarbank) en de bondsspaarbanken heb
ben de christelijke-historische Tweede- 
Kamerleden mr. W. Scholten en T. Tol
man de ministers Duisenberg van fi
nanciën en Westerterp van verkeer en 
waterstaat schriftelijk gevraagd inlich
tingen te geven over de achtergronden 
en doelstellingen van deze fusie en over 
de gevolgen voor spaarders en werkne
mers. Zij wilden ook weten of de fusie 
verandering zal brengen in de plannen 
van de RPS (Rijkspostspaarbank) tot uit
bouw van de activiteiten.

H.L.

Bij benefietwedstrijden: 
heffing inkomstenbelasting
Het Christelijk-Historische-Tweede-Ka- 
merlid mr. W. Scholten heeft met zijn 
collega’s drs. H. A. C. M. Notenboom 
(KVP) en dr. A. J. Vermaat (ARP) schrif
telijke vragen gesteld aan staatssecre
taris Van der Stee van financiën over 
de inkomstenbelasting en benefietwed
strijden. Zij willen weten of de bewinds
man het uit een oogpunt van een recht
vaardige verdeling van fiscale lasten juist 
vindt, dat beroepssportbeoefenaren geen 
inkomstenbelasting betalen over aan hen 
toevallende opbrengsten van te hunnen 
behoeve georganiseerde benefietwedstrij
den (liefdadigheidswedstrijden).
Als de bewindsman dit niet juist vindt, 
moet hij naar het oordeel van de drie 
kamerleden de praktijk van de belas
tingheffing in ons land in overeenstem
ming brengen met zijn inzichten.

BETER

In een gesprek met de parlementsredac- 
tie van de Haagse Courant vertelde mr. 
Scholten over de achtergrond van de 
vragen aan de bewindsman. ,,Belasting 
zou beter zijn voor de hele voetballe
r ij” , zei hij.
Mr. Scholten: ,,We hebben de zaak los 
willen zien van het geval-Swart. Daarom 
hebben we ook niet de dag na de wel- 
dadigheidswedstrijd Ajax-Tottenham Hot- 
•spur hierover vragen gesteld. Je moet 
je echter wel af gaan vragen of het 
reeel is, dat, terwijl alle mensen over 
hun inkomsten en bijverdiensten belas
ting betalen, profvoetballers hiervan bij 
de Benefietwedstrijden worden vrij
gesteld.
De bestaande regeling is namelijk nog

Premier Den Uyl over 
opmerkingen van 
staatssecretaris Van Hulten
,,De steun van staatssecretaris Van Hul
ten van verkeer en waterstaat aan een 
boycotactie valt niet binnen de grenzen 
van het beleid van zijn minister” . Dit 
heeft premier Den Uyl geantwoord o p . 
schriftelijke vragen van de christelijke 
historische Tweede-Kamerleden drs. D.F. 
van der Mei en T. Tolpian.

In de vragen hadden de twee kamerle
den gewezen op een uitspraak van de tot 
de PPR behorende staatssecretaris in 
een radio-uitzending van Hier en Nu van 
de NCRV. Het ging over een open brief 
van het Progressief Akkoord in Lely
stad, waarbij de plaatselijke bevolking 
werd opgeroepen Albert Heyn te boy
cotten in verband met de verkoop van 
Angolakoffie. De staatssecretaris zei in 
de uitzending: ,,ik moet zeggen dat ik . 
geen enkele behoefte heb om Angolakof
fie te drinken. Ik dacht dat ik dat ge
rust kan stellen en ik was daar inder
daad toevallig aanwezig als plaatselijk 
lid van Progressief Akkoord Lelystad 
en oud-voorzitter hier ter plaatse, maar 
ik denk er beslist als staatssecretaris 
ook zo over. Dit moet nu maar afgelopen 
wezen, dit soort zaken” .
Vraag; van drs. Van der Mei en Tolman 
aan premier Den Uyl: ,,Kan u meedelen, 
welke taken aan de staatssecretaris toe
vertrouwd, direkt of indirekt, verband hou
den met particuliere boycotakties als 
in Lelystad gehouden werd?
Antwoord: premier Den Uyl: ,,Geen” .

Vraag: kamerleden: ,,Valt deze steun
van de staatssecretaris aan een boy

gebaseer.d op de jurisprudentie van de 
Hoge Raad uit de jaren ’ 50. De vraag 
was toen: als mensen afscheid nemen 
van hun werkkring of dan dat afscheids
cadeau of gift wél of niet belast moest 
worden. De uitspraak is toen geweest 
dat dergelijke geschenken belastingvrij 
zijn, wanneer ze als een uiting van sym
pathie worden gegeven voor de persoon 
van de scheidende functionaris. Boven
dien moest het geheel buiten de werk
gever omgaan. Iets dergelijks komt nog
al eens voor bij artsen die vertrekken 
of dominees.
We vragen ons nu echter af of de strek
king van die uitspraak nog van toepas
sing is. Het gaat nu om zoveel hogere 
bedragen en de betrokkenheid vhn de 
werkgever ligt wel wat anders dan bij 
het afscheid van dokter of dominee” . 
Aldus mr. Scholten.

VAN DER GU\S  
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Blaas- en Slaginstrumentenfabriek
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cotactie binnen de grenzen van het be
leid van zijn ministers?"
Antwoord'drs. Den Uyl: ,,Neen” .

Vraag: kamerleden: ,,Kan worden meege
deeld of er beleidsconsequenties voor het 
departement van verkeer en waterstaat 
zijn verbonden aan deze standpuntbepaling 
van de staatssecretaris van verkeer en 
waterstaat?”
Antwoord: drs. Den Uyl: ,,Er zijn geen 
beleidconsequenties verbonden aan de 
standpuntbepaling van de heer Van Hulten” .

Vraag : van drs. Van der Mei en Tolboom: 
,,Kan de minister-president aangeven wat 
de staatsrechtelijke positie is van een 
staatssecretaris of minister, die als zo
danig, beleidsuitspraken doet over terrei
nen, die niet direkt of indirekt aan zijn 
zorg is toevertrouwd en waarvoor nog geen 
kabinetsstandpunt is bepaald? Kan de mi
nister-president ook aangeven welke 
staatsrechtelijke regels in acht genomen 
worden indien bewindslieden zich naar 
buiten uitlaten ovei' een materie, die niet 
tot hun ambtsgebied behoort?”
Antwoord: premier Den Uyl: ,,Het geschre
ven staatsrecht kent geen verbondsbepa- 
ling ter zake van het doen van uitspra
ken, als in de vraag bedoeld. Het is ech
ter een goed gebruik dat een bewindsman 
zich onthoudt van het doen van uitspra
ken die het algemeen regeringsbeleid 
of het beleid van andere ministers of 
staatssecretarissen doorkruisen of op 
de vorming daarvan vooruitlopen” .

H.L.

Mr. F. H. Piket 
secretaris-generaal 
Raad van Europa
Het christelijk-historisch eerste kamer
lid mr. F. H. Piket wordt genoemd als 
mogelijk opvolger van Lujo Toncic-Son- 
rinj als secretaris-generaal van de Raad 
van Europa. Aldus heeft Gebin deze week 
de redacteur van Europese Zaken van 
het ANP (Algemeen Nederlands Pers
bureau) bericht.
Tegenover deze redacteur verklaarde mr. 
Piket, die in 1969 zitting kreeg in de 
assemblee van deze raad, dat hij wel 
belangstelling heeft voor de post, maar 
zo voegde hij daaraan toe, de kandi
daten worden in de eerste plaats ge
steld door de zeventien bij de raad aan
gesloten regeringen. Nederland heeft, 
voor zover mr. Piket bekend is, nog 
geen standpunt ingenomen. Ook de chris- 
ten-democratische fractie in de assem
blee heeft zich nog niet met de opvol
ging van secretaris-generaal Toncic-So- 
rinj bezig gehouden. Zij zal waarschijn
lijk haar standpunt bepalen in januari
a.s.. In deze maand wordt de laatste 
bijeenkomst van de assemblee gehou
den voordat in mei 1974 de ambtster
mijn van de huidige secretaris-gene
raal afloopt, aldus de redacteur van het 
ANP in zijn berichtgeving.

H.L.

WARM HART

In het in de Haagse Courant geplaatste 
interview met het christelijk-histori
sche Kamerlid werd opgemerkt, dat mr. 
Scholten de sport een warm hart toe
draagt. Vorig jaar vond hij als staats
secretaris van financiën de mogelijkheid 
waardoor beroepsspelers makkelijker een 
deel kunnen reserveren voor latere ja
ren. Hij deed dit in nauw overleg met 
de KNVB.
Over de belastingvrije benefietwedstrij
den vraagt hij zich echter af of belas
tingvrijdom in het belang van de voet
ballerij is.
,,Wanneer deze regeling blijft bestaan 
zal de druk van de profvoetballers om 
ten hunne behoeve benefietwedstrijden te 
spelen steeds verder toenemen. Ik vind 
echter niet dat een redelijke belasting
heffing tot toepassing van het normale 
tarief zou moeten leiden. In wezen vindt 
bij zo ’n wedstrijd een beloning achteraf 
plaats, die betrekking heeft op gedurende 
een reeks van jaren verrichte arbeid. 
Men zou in deze gevallen het bijzondere 
proportionele tarief van 20-50% kunnen 
hanteren. Dat is alleszins gerechtvaar
digd” . Aldus de Haagse Courant.

H. L.

M aatr^e len  tegen 
ambtenaren gevraagd
De christelijk-historische tweede kamer
leden drs. A. D. W. Tilanus en H. Wis- 
selink hebben begin deze week bij de 
minister Van Kemenade van Onderwijs 
en Wetenschappen en van Agt van Jus
titie aangedrongen op het nemen van 
maatregelen tegen ambtenaren, die 
niet de hand houden aan de nauw
keurige uitvoering van de wet. De 
vraag was ingegeven door de berichten 
over de accountantsdienst van het De
partement van Onderwijs. De dienst 
rapporteerde aan de bewindsman dat de 
controle op de betaling van inschrijf- 
en collegegeld aan de universiteiten van 
hogescholen gestaakt moest w.orden we
gens de beperkte mate van verantwoor
delijke functionarissen van faculteiten en 
hogescholen. De kamerleden willen van 
de bewindslieden weten of voor deze 
functionarissen ook geldt de slotformule 
van iedere wet. Deze formule luidt: 
lasten en bevelen........ dat alle ministe
riële departementen, autoriteiten, col
leges en ambtenaren wie zulks aangaat, 
aan de nauwkeurige uitvoering (van de 
wet) de hand zullen houden. Na gevraagd 
te hebben welke sancties bestaan ten 
opzichte van ambtenaren, die niet de 
hand houden aan de nauwkeurige uit-- 
voering van de wet, willen Tilanus en 
Wisselink van de bewindslieden horen 
welke maatregelen zij nemen ten op
zichte van degenen die als ambtenaar, 
verbonden aan een universiteit, de wet 
niet naleven of de uitvoering en con
trole daarop onmogelijk maken.
De PvdA-tweede kamerleden mr. J. W. 
Masman en drs. K. Kolthoff hebben aan 
staatssecretaris Klein van Onderwijs 
schriftelijk gevraagd of hij de weigering 
van behoorlijke medewerking aan een 
accountantsonderzoek niet afkeurt. Zij 
willen ook weten wat gedaan wordt om 
de nodige medewerking te verkrijgen.

H. Lokkerbol
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Big Ferm, een 
succesvolle oefening
De Vaste Kamercommissie voor Defen
sie bracht een bezoek aan het oefengebied 
van de Big Ferro, het huzarenstuk van 
het Eerste Legerkorps. In een kort ar
tikel wil ik trachten enige van mijn in
drukken en opgedane ervaringen weer 
te geven.
In het bezoekers- en perscentrum wer
den wij welkom geheten door generaal 
Meijnderts. Hij gaf ons aan de hand van 
kaarten en documentatiemateriaal een 
goed inzicht in de organisatie van het 
legerkorps en het doel van deze groot
scheepse oefening. De voornaamste ken
merken van de oefening waren:
a. De omvang: voor het eerst nam een 
heel legerkorps eraan deel.
b. Er was gekozen voor een „freebattle” ,
d.w.z. van tevoren niet geheel in een 
draaiboek vastgelegd. Big Ferro bracht 
op dit gebied een wereldprimeur, want 
het nieuwe oefensysteem maakte het ver
loop van de gevechten onvoorspelbaar. 
Beslissingen moesten ter plaatse geno
men worden en er kon van alles gebeu
ren. Het systeem houdt in, dat scheids
rechters de uitslag van een treffen be
palen aan de hand van een puntentelling. 
Die punten geven zij voor elementen als 
artilleriesteun, gebruik van het terrein, 
het verrassingselement, enz. Zo kon de. 
slimme commandant, de man met de 
foefjes beloond worden en het optreden 
op het laagste niveau een grote invloed 
uitoefenen op de beslissing van hogere 
commandanten.
c. Het internationale karakter. De ruim 
40.000 militairen bestonden uit 24.000 
Nederlanders, 15.000 Duitsers, 750 Bel
gen en 750 Amerikanen.
d. De publiciteit. Deze werd niet ge
schuwd. Integendeel. Gedurende de ge
hele oefening ondervond Big Ferro een 
enorme belangstelling van de internatio
nale pers, radio en t.v.

MISVERSTAND

In sommige persverslagen werd gesug
gereerd, dat de Kamerleden zorgvuldig 
weggehouden werden van de oefenende 
soldaten. Dit moet op een misverstand 
berusten, want ik heb van enige terug
houdendheid of afscherming niets ge
merkt. Het speet mij alleen, dat ik geen 
oud kostuum of overall had meegeno
men om zo nog intenser met de bewe
gende onderdelen mee te kunnen doen. 
Een flinke rit in een leopardtank over 
stoffig, zeer oneffen terrein, doet je ech
ter wel beseffen, dat je de jaren van je 
eigen diensttijd reeds lang achter de rug 
hebt!
Generaal Meijnderts ging de discussie 
met de Kamerleden niet uit de weg. Op 
vriendelijke maar besliste wijze, zon
der meer woorden te verspillen dan no
dig was, gaf hij antwoord op de soms 
indringende vragen. Al gauw was de sfeer 
ongedwongen en voelden wij ons niet als 
pottenkijkers, maar als welkome gasten, 
die open tegemoet getreden werden. Ge
streefd werd deze oefening voldoende 
niveau te geven, aangepast aan de sterk 
gemechaniseerde uitrusting en de ver
snelling van het tempo tot in de kleinste 
onderdelen. De oorlog In Vietnam heeft 
bewezen, dat het verrassingselement een 
erg grote rol speelt. Jan Soldaat is geen 
nummer meer, maar een denkende spe
cialist.
Toch hoorde ik in gesprekken met de 
jongens nog al eens de klacht, dat ze niet 
begrepen, wat er feitelijk gebeuren ging 
en dat ze te weinig op de hoogte gesteld 
werden van het hoe en waarom. De per
soonlijke inzet zou m.i. sterk verbeterd 
kunnen worden door een betere uitleg 
door de commandanten. Is het zo erg, 
dat de moderne soldaat graag het naadje 
van de kous wil weten?
In een oud geschrift over de 80-jarige 
oorlog staat vermeld dat de Nederland
se soldaat eigenwijs was, eigengereid 
en ongedisciplineerd, maar als de nood 
aan de man kwam met taaie volharding 
weerstand kon bieden en over een groot 
improvisatietalent beschikte. Zo is het 
nu nog. Onze jongens voelen zich in de 
sleur van de kazerne niet zo best op 
hun gemak, maar een spannende oefe
ning als Big Ferro spreekt tot de ver
beelding en je ontdekt dan dat onder de 
soms wat lange haren toch goede kerels 
schuil gaan, die keihard werken kun
nen.

SCHADE

De oefeningen werden tot nu toe op veel 
kleiner schaal b.v. op brigadeniveau ge
houden. Het zal echter duidelijk zijn, 
dat deze groots opgezette manoeuvre met 
een heel legerkorps vele maanden van

voorbereiding vergde. Ons eigen land is 
te klein en te dicht bevolkt en daarom 
werd het oefengebied ten Zuiden van 
Hamburg gekozen, vrij dicht bij het ijze
ren gordijn. Vroeger sprak men van de 
Lünenburgerheide. De bewoners in deze 
dun bevolkte streek zijn erg vriendelijk 
en kniesoren niet gauw over het lawaai 
van de voertuigen en de wolken stof of 
aangerichte schade. Komt dit door de 
ligging bij de Oostgrens of doordat de 
Nederlandse autoriteiten de schade ruim 
en snel vergoeden? Volgens Generaal 
Meijnderts veroorzaken onze onderdelen 
minder schade dan die van andere landen, 
omdat onze militairen gewend zijn te 
oefenen in dichtbevolkte gebieden. Niet
temin werden door de schade-commis-

vechten” . ,,Groenland”  tegen ,,Blauw- 
land”  en ,,Westland” . ,,Blauwland”  voer
de aanvankelijk een verdedigingsoorlog, 
maar ging later met behulp van ,,West- 
land”  tot de aanval over. De organisa
tie van deze ,,papieren-oorlog”  was per- 
fekt. De verzorgende eenheden slaag
den er in dank zij de goede verbindingen 
met straalzenders iedereen zo ongeveer 
op tijd zijn natje en droogje te verstrek
ken. Tonnen aan voedsel, brandstof en 
munitie moesten dagelijks aangereden 
worden. Geen enkele eenheid, hoe klein 
ook mag natuurlijk vergeten worden, maar 
soms waren ze bijna onvindbaar in het ge
vechtsterrein opgesteld.

MATERIAAL

Een klacht kwam steeds weer naar vo
ren in gesprekken met de militairen n.1. 
het veel vuldig voorkomende verouderde 
materieel. Voertuigen van voor 1960 wa
ren nog volop aanwezig. Dank zij de be
kwaamheden van onze chauffeurs en mon
teurs en de goede zorg van de soldaten 
konden deze gevechtswagens en auto’s nog 
volop meedraaien.

In gesprek met generaal Meijnderts.

saris vooraf de nodige aanwijzingen ge
geven, om zoveel mogelijk brokken te 
voorkomen. In bebouwde kommen moest 
langzaam gereden worden en de trot
toirs ontzien. Op de boerderijen voor
zichtig zijp met hekken, afrasteringen 
en spelende kinderen. De landbouwge
wassen zoveel mogelijk gespaard en als 
er schade is, deze dadelijk opgeven bij de 
commandant. Voor uitkeringen was 1 mil
joen gulden uitgetrokken. Door het droge 
weer zal de terrein- en gewassenschade' 
wel erg meevallen. Wij maakten enkele 
rondvluchten over het oefenterrein van 
maarliefst 1,5 miljoen ha. Hier en daar 
zag je '- slechts een colonne voertuigen 
rijden of enige tanks of een kleine le
gerplaats tussen het geboomte. Een enorm 
groot en ideaal oefengebied. Pessim is
ten voorspelden vantevoren, dat veel van 
het rijdende materiaal de eindbestem
ming wel niet zou bereiken. Dit is erg 
meegevallen. Slechts 2% kwam in de ta
kels en de verplaatsing verliep stipt 
volgens het plan. Een tevreden Generaal 
Meijnderts zei tegen ons: ,,Het loopt
als een trein, morgen beginnen de ge

Toch deed het een en ander mij wel 
eens denken aan de situatie in 1939, 
toen ik zelf mijn dienstplicht vervulde 
en wij ons ook verbaasden over het ver
ouderde materiaal. De geschiedenis gaat 
zich toch niet herhalen? Blijkbaar is 
op de uitrusting steeds weer beknibbeld, 
wanneer ministers hun begrotingen niet 
sluitend konden maken. Het is echter 
niet bevorderlijk voor het moreel van de 
dienstplichtigen en het enthousiasme van 
het kader. Toch heeft Big Ferro bewe
zen, dat onze soldaten hun mannetje staan. 
Laten wij dankbaar zijn, dat de sfeer in 
het leger veel beter is, dan bepaalde 
perscommentaren willen doen voorkomen.

Kankeren op de defensie is erg gemakke
lijk, maar Big Ferro heeft het tegendeel 
aangetoond. Natuurlijk zijn er ook hier 
fouten gemaakt, doch van blunderen kun 
je veel leren. Helaas kwamen enige ern
stige ongelukken voor, maar gezien de 
omvang van de oefening is het aantal 
meegevallen. De vaste Kamercommissie 
heeft op 19 september een vergadering
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gehouden, waarbij is gesproken over de 
gang van zaken tijdens het bezoek aan 
Big Ferro. Alle leden, die bij de oefe
ning aanwezig waren geweest, verklaar
den, dat zij door de commandant van het 
eerste legerkorps en door de leiding van 
het bezoekerscentrum vrij waren gela- 
ten hun eigen programma samen te stel
len. De leden van de commissie hebben 
slechts enkele keren buiten aanwezig
heid van de pers met commandanten 
gesproken om hun de gelegenheid te ge
ven opmerkingen van vertrouwelijke aard 
naar voren te brengen. Over de menings
verschillen onder de leden van de com
missie kan ik verklaren, dat deze wat 
al te gekleurd in de pers weergegeven 
zijn. Wel is verzuimd om vóór het ver
trek naar Duitsland de gang van zaken 
tijdens het bezoek te bespreken. De Ka
mercommissie heeft in een schriftelijk 
verslag echter vastgesteld, dat de goede 
samenwerking in haar midden inmiddels 
hersteld is.

H. Wisselink.

STEMMEN
Eén van de weinig leuke dingen in de 
politiek is, dat het kiezen of stemmen een 
zuiver persoonlijke zaak is. Natuurlijk, 
men kan met een stroom van argumenten 
overgehaald worden om nu eens op een 
andere partij te stemmen. Maar een echte 
kiezer zal eerst eens goed afwegen aleer 
hij zijn stem aan een andere partij geeft. 
Bekend is ook, dat tal van echtparen niet 
op een en dezelfde partij stemmen. Hoe 
bekende Nederlanders stemmen mag best 
eens in de krant. Maar dan wel op een 
ogenblik dat gunstig uitkomt. Het tijdstip 
bijvoorbeeld, waarop de AR-fraktieleider 
Aantjes aan het dagblad Trouw toever
trouwt dat zijn vrouw na de kabinetsfor
matie besloten heeft niet meer op de CHU 
te stemmen vonden wij ongelukkig gekozen. 
Juist nu de drie partijen worstelen om een 
instituut als de CDA op te bouwen, komt dit 
bericht bij de kiezers. Is het nu zo vreemd 
dat men zich gaat afvragen hoe men er ooit 
in zal slagen om van KVP, ARP en CHU 
één partij te maken? Men draagt zelf de 
middelen aan om de éénwording af te 
remmen.

LANDBOUWMINISTER

Bij het zoeken naar een opvolger voor 
landbouwminister mr. T. Brouwer mag

men de hoop uitspreken, dat opnieuw een 
bewindsman aantreedt, die de landbouw 
kent.
En dan liefst een vakminister, die welis
waar zich thuis zal moeten voelen in het 
kabinet-Den Uyl, maar die toch ook pleit
bezorger voor de boeren zal moeten zijn. 
Wat tot nu toe de landbouw door het nieuwe 
kabinet is voorgeschoteld, betekent zeker 
voor de eigenaars van kleine landbouw- 
en veeteeltbedrijven een achteruitgang in 
plaats van de door Den Uyl en de zijnen 
gepredikte vooruitgang voor de kleine man.

WERKNEMERS EN WERKGEVERS
NVV-voorzitter Kok zei zaterdag j.1. in 
Utrecht tot het kader van zijn bond: 
,,Als de opmerkingen van voorzitter Van 
Boven van het Nederlands Christelijk 
Werkgeversverbond over de verlangens 
van de vakbeweging representatief zijn 
voor alle werkgevers, zal het tot ernstige 
conflicten komen, dan zal de strijd in de 
bedrijven moeten worden uitgevochten.”  
Merkwaardig, dat wel toelaatbaar is om 
een NVV-voorzitter op voorhand te laten 
zeggen, dat het parlement achter het 
beleid van de vakbond moet staan en daar
mede ook het beleid van het kabinet- 
Den Uyl op de terreinen van de vakbond 
dient te steunen.

En als dan een werkgever opstaat en zijn 
mening kenbaar maakt, o.a. ,,geen door
betaling van lonen wanneer met het sta
kingsrecht in de hand een bedrijf op 
strategische punten wordt lamgelegd” , dan 
mag dat kennelijk van voorzitter Kok niet 
en komt hij met nieuwe dreigementen. 
Wij vinden dat het NVV onder leiding van 
zijn voorzitter een aanmatigend standpunt 
gaat innemen, dat meer met ,,vuurtje 
stoken”  te maken heeft dan met een nor
male behartiging van de belangen van de 
vakbondsleden. De heer Kok moet niet 
vergeten, dat er goed overleg tussen werk
gevers en werknemers nodig is wil er 
iets terechtkomen van wat NVV en het 
kabinet willen.

FRAKTIES BIJEEN

De frakties uit de Tweede Kamer van de 
KVP, ARP en CHU waren maandag bij
een om na te gaan of gezamenlijke stand
punten waren te vinden ten aanzien van de 
troonrede en de eerste begroting van het 
kabinet-Den Uyl. Een politieke leek had de 
uitslag van het eerste beraad kunnen voor
spellen. Natuurlijk kwam er geen ge
zamenlijk standpunt naar voren. Dus gaan 
de drie frakties, die eigenlijk als een 
eenheid onder de CDA-vlag zouden moe
ten varen afzonderlijk de kamerdebatten 
tegemoet. Met van elkaar afwijkende me
ningen en met afzonderlijke woordvoer
ders: eenheid in verscheidenheid!

A. B.
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Een kernvraag:

De m ilitaire ombudsman
Nadat het onderwerp de militaire om
budsman vorig jaar in de actualiteit had 
gestaan en verschillende groeperingen 
een defensie-werkgroep en een com
missie uit de Nationale Raad Welzijn 
Militairen de Minister van Defensie ne
gatief hadden geadviseerd, lijkt het nu 
mogelijk dat - nu deze regering ietwat 
gesetteld kan worden geheten - de dis
cussie over de militaire ombudsman weer 
op gang zou komen.

Een aflevering van' Kernvraag, onder re- 
daktie van de Hoofden van Dienst van de 
protestantse en de rooms-katholieke gees
telijke verzorging bij de krijgsmacht be
handelt het onderwerp volgens een drie
delige vraagstelling:
- in hoeverre past een ombudsman in 

ons eigen Nederlandse systeem van 
parlementaire democratie?

- is een ombudsman in Nederland ge
wenst?

- is een bijzonder ombudsman voor 
militairen gewenst?
Bij de samenstelling van deze discus- 
siebrochure heeft men gebruik gemaakt 
van de nota’s en de standpunten van res
pectievelijk de Vereniging voor Dienst
plichtige Militairen (VVDM), de Fede
ratie van Nederlandse Officiersvereni- 
gingen (FVNO), de Vereniging voor Be- 
langbehartiging bij de . Zeemacht (VBZ), 
de Katholieke vereniging van militaire 
ambtenaren beneden de rang van tweede 
luitenant Sint Martinus, de werkgroep

militair tuchtrecht van de R.U. te Utrecht 
en de Nationale Raad Welzijn Militai
ren. De nota van de VVDM werd in 
zijn geheel overgenomen en de hierin 
voorkomende interessante gegevens over 
bestaande ombudsmannen in diverse West- 
europese landen is in de brochure aange
vuld met een uitgebreid interview met 
de Deense ombudsman.

VVDM-NOTA

De nota van de VVDM ,,ombudsman voor 
Militairen”  leidt tot de conclusie dat het 
invoeren van het instituut van de ombuds
man een bruikbare hulp kan zijn voor het 
oplossen van problemen in verband met de 
bestaande rechtsonzekerheid, ondemo
cratische verhoudingen en frustratiege- 
voelens ten aanzien van het systeem. Een 
aparte militaire ombudsman acht de VVDM 
echter ongewenst, Want, zo stelt men; 
democratisering van de verhoudingen in 
het leger en het opheffen van frustratie- 
gevoelens kunnen het beste bereikt wor
den door zoveel mogelijk aansluiting te 
zoeken bij de normen die gehanteerd 
worden in de burgermaatschappij, ook 
al is het daar nu ook niet ideaal, aldus 
de VVDM.
Dit geldt, aldus de VVDM-nota, ook voor 
het oplossen van problemen in verband 
met rechtsonzekerheid. Wil men dit via 
een ombudsman bereiken, dan ligt het 
ook voor de hand één algemene ombuds
man te creeren, aldus de VVDM in 1972.

BIJ DE MARINE

Het Algemeen Marine Weekblad (april 
1972) vat de conclusie van het hoofdbe
stuur van de VBZ samen en stelt dat 
een afzonderlijke ombudsman voor mi
litairen niet noodzakelijk is. De VBZ, 
de Vereniging voor Belangenbehartiging 
van Schepelingen bij de Zeemacht meent 
dat de Vereniging zelf als zodanig vol
doende kan opkomen voor de rechten 
van de leden. Bovendien zou het bestaan 
van een afzonderlijke militaire ombuds
man het uitzonderlijke van het militaire 
beroep nog accentueren, hetgeen de VBZ in 
het licht van de integratie in de samen
leving ongewenst acht. De VBZ komt ten
slotte met het idee van een parlementaire 
ombudsman die door een in te stellen mi
litaire kamer in typisch militaire aan
gelegenheden geadviseerd kan worden. 
De VBZ besluit tenslotte - zeer toepas
selijk met: de enkele militair die dan 
nog onverhoopt tussen wal en schip mocht 
raken kan in dat geval nog altijd - via 
de militaire kamer - bij de parlemen
taire ombudsman terecht.

SINT MARTINUS

Ook de rooms-katholieke bond van de 
onderofficieren pleit niet voor de om
budsman. Voornamelijk om praktische 
bezwaren en tevens verwijst men naar 
de talloze mogelijkheden van verweer, 
beroep etc. welke reeds bestaan.Men

meent dat een parlementaire ombuds
man een juiste beslissing zou zijn.

WERKGROEP RIJKSUNIVERSITEIT 
UTRECHT

In tegenstelling tot al het vorige meent 
de werkgroep in haar conclusies tot: 
indien een militair zich onredelijk be
handeld voelt zonder dat een aanwijs
baar krijgstuchtelijk vergrijp is gepleegd, 
dient hij de mogelijkheid te hebben zich 
te wenden tot een buiten het leger staan
de ombudsman.
Het parlement moet deze ombudsman 
benoemen en men noemt de volgende 
voordelen:

- de onvrede bij de militair vindt een 
uitweg;

- het kan blijken dat die onvrede niet 
aan het leger te wijten is;

- het kan blijken dat er een communi- 
catie-tekort is;

- het kan blijken dat bepaalde voorschrif
ten zowel voor meerdere als voor 
minderen onderwerp van kritiek zijn;

- het kan blijken dat een meerdere on
juist heeft gehandeld.

v. D.

(Het adres van het secretariaat van kern
vraag is: S. F. Breuer, Ametisthorst 325, 
Den Haag).

G een bezw aren  teg en  b e le id  

ab o rtu sk lin iek
Minister Vorrink van volksgezondheid en 
staatssecretaris Polak van binnenlandse 
zaken hebben geen aanleiding gezien be
zwaar te maken tegen het beleid van de 
gemeente Rotterdam met betrekking tot 
de Dr. W. F. Storm-abortuskliniek in de 
Maasstad. Aldus blijkt uit het antwoord 
op schriftelijke vragen van het christe- 
lijk-historische Tweede Kamerlid drs. 
G. van Leijenhorst.
Het kamerlid had in zijn vragen - geda- 
'teei'd 18 juni jongstleden - verwezen naar 
een voorstel van het college van b. en w. 
van Rotterdam om toe te staan dat voort
aan 40 procent van de in de genoemde kli
niek te aborteren vrouwen uit buiten
landers bestaat. Gevraagd was of de be
windslieden tijdig hun standpunt over deze 
zaak kenbaar wilden maken. Ook wilde het 
kamerlid weten of het juist gevonden wordt 
dat ter zake van deze twijlelachtige vorm 
van dienstverlening aan buitenlanders de 
gemeentelijke overheid zich garant stelt 
voor rente en aflossing van geleende be
dragen.

In hun antwoord zeiden minister Vorrink 
en staatssecretaris Polak dat de gemeen
te Rotterdam, door intrekking van de bij 
de garantieverlening gestelde- voorw-'aar- 
de, dat in de kliniek geen buitenlandse 
vrouwen mochten worden behandeld, de 
abortuskliniek thans in de gelegenheid 
heeft gesteld dezelfde maatstaven te han
teren als andere abortusklinieken. Hier
door W'Ordt uniformiteit in het beleid 
bereikt, aldus de bewindslieden. In dat 
licht moet volgens hen de mededeling uit 
Rotterdam worden gezien dat ook daar, 
evenals in andere abortusklinieken, nu 
buitenlandse vrouwen mogen worden toe
gelaten.

De bewindslieden hebben er op gewezen 
dat binnen afzienbare tijd het abortus
vraagstuk in het parlement ter sprake 
zal komen, zodat een initiatiet-w'etsont- 
werp van christen-democratische zijde 
is ingediend.

H.L.

Tolman:

Niet gerust 

op grondpolitiek

De heer T. Tolman van de CHU heeft een 
redelijke indruk gekregen van de land
bouwbegroting als zodanig. ,,Als ik kijk 
naar de mogelijkheden voor bijvoorbeeld 
de structuurpolitiek en de landinrichting 
dan heb ik de indruk dat wij waarschijn
lijk wel komen tot het uitvoeren van wer
ken in een omvang die wij (CHUj ons heb
ben voorgesteld” .
De grondpolitiek van het kabinet Den Uyl 
ziet de heer Tolman echter met argwaan 
tegemoet. ,,Met name aan de term , .ge
bruikswaarde”  die is genoemd als uit
gangspunt bij onteigening zal ik de nodi
ge aandacht besteden. Gezien de signa
tuur van deze regering ben ik op dit 
punt namelijk bepaald niet gerust. Maar 
ik wacht uiteraard eerst nog hetaangekon- 
digde wetsvoorstel van de regering af. 
De revaluatie van de gulden noemde de 
heer Tolman een gevaarlijke zaak. ,,El
ke poging tot het intomen van deTnflatie 
is welkom, maar deze revaluatie vind ik 
een nogal eenzijdige maatregel omdat 
op dit moment met name de landbouw het

eerst en het duidelijkst het kind van de re
kening wordt.
Als er offers gebracht moeten worden 
moeten w'e dat ook gezamelijk doen. Ik 
heb op het ogenblik nog geen enkele ze
kerheid dat er op het gebied van de 
loonkosten straks duidelijk sprake zal zijn 
van een inperking” . Ten slotte had de 
heer Tolman ook de nodige bedenkingen 
over de tijdelijkheid en de compenserende 
maatregelen.
(De Boerderij)

' 1,50 afn.12st. ra/
“ ^fn.48st. ra'flj

seinpssi
Het echtpaar Wiegel in de reclame-aanbie- 
ding van het bureau voor relatiegeschenken 
,,Nelson”  te H ilversum .................

ƒ4,- per

Defensie-commissie Lohmanstichting

Let op de klein tfes
In een vergadering van de defensiecom- 
missie van de jhr. mr. A. F. de Savornin 
Lohmanstichting werd de voorlaatste maal 
gesproken over bezuinigingen in de krijgs
macht. Naast de kritiek op de ideeen van 
kabinetsformateur mr. Burger, zoals die 
op 12 maart j.1. bekend, werden, opperde 
men een aantal andere bezuinigings- 
mogelijkheden.
Burger meende te moeten aandringen op 
een bezuiniging van de defensie-uitgaven 
met f 140 miljoen door minder luchtdoel- 
artillerie aan te schaffen (f51 miljoen) en 
onder meer door de Starfighters niet te 
vervangen (f30 miljoen). Deze visie is 
niet in overeenstemming met het in het 
KVP/ARP/CHU-program op hoofdpunten 
genoemde.

De defensiecommissie besprak voorts 
mogelijkheden te bezuinigen in de exploi- 
tatiesfeer (met 10%) door onder meereen 
verdergaande integratie van de verschil
lende diensten der drie krijgsmachtdelen, 
welke tot op heden afzonderlijk opereren. 
Hiervoor komen in aanmerking:
- de inlichtingen/veiligheidsdiensten;
- de medische diensten;
- de sociale diensten;

- de personeelsdiensten;
- de materieeldiensten.

Tenslotte in de sector ,,tradities”  ofwel 
overbodige door de tijd achterhaalde zaken 
heeft de defensiecommissie nog sugges
ties, zoals het afschaffen van:
- ceremoniele tenues (de toelagen daar

voor afschaffen);
- extra toelagen, b.v. voor eigen auto

gebruik voor sommige categorieën offi
cieren;

- gratis lunches in messes;
Tevens zouden moeten worden herbezien:
- representatiegelden en toelagen bij offi

ciële gebeurtenissen, zoals commando- 
overdrachten;

- vermindering van het grote aantal over
plaatsingen en de daaraan annex zijnde 
verhuizingen met toelagen, grotendeels 
veroorzaakt door een streven naar een 
complete carrière-gang van een klein 
deel officieren;

- de noodzaak en de personele bezetting 
van instituten als Defensie Studie Cen
trum en Studie Centra voor Militair 
Leiderschap.

Tot zover het verslag van de commissie.
V.  D.



VRIJDAG 5 OKTOBER 1973

Dr. Kruisinga: principiëel 

de vrede dienen
Volgens bevindingen van het Canadees 
instituut voor Vredesonderzoek verdedi
gen juist de trouv?e kerkleden van be
paalde christelijke confessies de harde 
lijn van de afschrikkingspolitiek. Is het 
ook uw ervaring, dat kerkelijkheid bij 
veel mensen gepaard gaat met een aan
vaarding en bestendigheid van de be
staande toestand?

Dr. Kruisinga; Neen, dat is volstrekt 
mijn ervaring niet. Integendeel. Leden 
van de kerk die wij ontmoeten voldoen 
niet aan dit opgeplakte etiket. Ik ken het 
onderzoek van het Canadese instituut niet. 
Een kritische analyse van dit onderzoek 
zou in het kader van een antwoord op 
deze vraag moeten worden betrokken” .

Het evangelie is de vredesboodschap bij 
uitstek. Bent u van mening,dat de ker
ken erin geslaagd zijn deze vredesbood
schap voldoende in eigentijdse bewoor
dingen te vertalen?

Kr.: ,,De kerken zijn er veel te weinig 
in geslaagd de vredesboodschap in ei
gentijdse bewoordingen te vertalen.Dat 
is een van de belangrijkste tekortko
mingen van de kerk van nu. De kerk zal 
er naar mijn mening_ meer dan ooit aan 
moeten werken eigentijdse taal te spre
ken. Zij moet in eigentijdse taal de bood
schap brengen. Hierin is de kerk zeer 
bepaald tekortgeschoten in het laatste 
tiental jaren.”

Hebben volgens U de kerken ook een taak 
in dienst van de vrede in de zin van 
,,vrede door gerechtigheid” ? Zo ja, hoe 
ziet U dan die taak? Moeten de kerken 
met name in concrete situaties, waarin 
die ,,vrede door gerechtigheid”  ernstig 
in gevaar is, openlijk en concreet stel
ling nemen en man en paard noemen? Oi 
moeten zij dit overlaten aan de politici?

Kr.: ,,De kerken hebben zeker een taak in 
de zin van ,,vrede voor gerechtigheid” . 
De kerk neemt in de samenleving een heel 
belangrijke plaats in. De CHU heeft tot nu 
toe steeds gezegd dat de kerk ,,van eigen 
rechte is ” .
Dat betekent onder meer het volgende. 
De christelijke kerk moetinhaar-getuige- 
nis functioneren als ,,het geweten van 
volk en overheid” . De kerk is naar ons 
oordeel niet een van de vele verenigingen 
en genootschappen. De kerk is een eigen
standige grootheid naast de overheid. 
Zij moet in groot of klein verband spre
ken. Ze moet spreken tot haar leden, tot 
de overheid en tot de samenleving. Ze 
moet dat doen op haar wijze vanuit de 
Bijbel over belangrijke onderwerpen die 
in discussie zijn. Zeker moet ze spreken 
over vrede en gerechtigheid. Het is een 
daad van barmhartige liefde om vanuit

het profetisch woord ook dit aan de orde 
te stellen. Want overheid en samenle
ving hebben dit woord nodig.
De kerk mag noch hoeft echter in deze 
zaken alles te zeggen. Maar datgene wat 
ze zegt moet fundamenteel zijn. Dat be
tekent voor mij, dat het moet opkomen 
uit de omgang met de Bijbel.”

ETIKET

Vredesbewegingen als het Interkerkelijk 
Vredesberaad (I.K.V.) en de Pax Chris- 
ti-beweging krijgen van veel mensen het 
etiket links, communistisch e.d. opge
plakt. Bent u het daarmee eens gezien 
de uitspraken en activiteiten van deze 
bewegingen?

Kr.: Daarmee ben ik het geheel niet 
eens. Het is misschien zo, dat wat van
daag aan de dag ,,links”  genoemd wordt 
in zijn taktiek het positieve werken van 
vredesbewegingen heeft geüsurpeerd of, 
zo u wilt, gemonopoliseerd of, nog e r 
ger, misbruikt.

Maar dan is het toch wel zo, dat anderen 
zich te weinig hebben doen betrekken bij 
deze, naar mijn stellige overtuiging, erg 
belangrijke bewegingen. Als christenen is 
het onze opdracht ten principale pacifist 
te zijn. Wij moeten principieel de vrede 
dienen. Niet de tegenstellingen aanscher
pen, niet polariseren, proberen zo dicht 
mogelijk bij elkaar te staan. Dat is wel
licht door de christen-democraten on
voldoende naar buiten gebracht.

Wat vindt u van het standpunt van het 
I.K.V. dat het met het machtsstrevingen 
van de Sowjets wel los zal lopen en dat 
mede daarom wel van kernbewapening 
zal worden afgezien?

Kr.: ,,Naar mijn mening loopt het met de 
machtsstrevingen van de Sowjets, van 
Oost-Europa helemaal niet ,,wel los” . 
Nog zondag hadden wij vanuit onze plaat
selijke kerk een predikant en een voor
ganger uit Oost-Berlijn uitgenodigd in 
ons midden te zijn tijdens de Vredes- 
week. Ondanks alle eerdere toezeggingen 
mochten zij niet komen van de machtheb
bers in de DDR. '

Wij zijn natuurlijk principieel tegen kern
wapens, maar dat geluid heb ik nog niet uit 
China gehoord. Integendeel, vanuit China 
raadt Tsjoe En-Lai het Nederlandse par
lement aan zich sterker te bewapenen. 
Dat mogen de Nederlandse volgelingen 
van Mao wel eens beseffen.”

GEWELDLOOSHEID

Is voor u als christen geweld ter ver
krijging van gerechtigheid altijd afkeu

In het kader van dè Vredesweek 
van het Interkerkelijk Vredesbe
raad publiceerde het dagblad De 
Gelderlander op 25 september j.1..M B S Ê Ê Ê m

, r» ‘S I H I I I i twee interviews, respectievelijk
1 met de Groningse polemoloog drs.

Hylke Tromp en met dr. R.J. Krui-
1 singa, voorzitter van de CHU-Twee-
i de Kamerfraktie.
! Het vraaggesprek met de heer Krui-

• « t a É I 1 singa volgt hieronder.

renswaard? Wat denkt u in dit verband 
van het beginsel van de geweldloze weer
baarheid, zoals dat o.a. door de P.S.P. 
tot politiek item wordt gemaakt?

Kr.; ,,Ja. In beginsel is voor mij geweld 
ter verkrijging van gerechtigheid af te 
keuren. Overigens vind ik uw vraagstel
ling hier beslist tendentieus. De P.S.P. 
heeft volgens de vraag, geweldloze weer
baarheid tot ,,politiek item”  gemaakt. Wij 
vinden dat juist niet een kenmerk van de 
P.S.P. De Nederlandse Doopsgezinden, de 
Nederlandse Hervormde ethici en de 
Quakers hebben daar ver voordien grote 
bijdragen aan geleverd.

Binnen bijvoorbeeld de kring ook van de 
C.H.U. is zeker veel van daaruit gedacht. 
En vooral de P.S.P. komt thans bij mij 
bepaald niet over als groepering van ge
weldloze weerbaarheid. Zij bevordert nu 
naar mijn mening de polarisatie. Ze 
scherpt tegenstellingen aan. Daardoor be
vorder je gewelddadigheid. Tegen deze 

-vraagstelling heb ik dan ook bezwaren.”

Is gebruik van geweld door de wettige 
overheid in alle gevallen goed te keuren? 
Zo ja op grond van welke Bijbeltekst?

Kr.: ,,Gebruik van geweld door de over
heid - door een wettige overheid - is 
bepaald niet in alle gevallen goed te keu
ren. De overheid staat hier in de span
ning tussen de brief van Paulus aan de 
Romeinen, waar gesteld wordt dat de 
overheid het zwaard niet tevergeefs draagt 
en de Openbaring van Johannes, waaruit 
wij moeten concluderen, dat geweld door 
de overheid ten kwade kan werken.”

c o n f r o n t a t ie

De vredesbeweging confronteert in deze 
Vredesweek vooral de jeugd met het 
conflict. Vindt u dat pedagogisch juist en 
vindt u dat het een taak is van het onder
wijzend personeel deze zaken te begelei
den?

Kr.: ,,Ja, dat acht ik juist. Ik vind het 
goed, dat de jeugd op deze wijze gecon
fronteerd wordt met het conflict. Ik hoop, 
dat het onderwijzend personeel onze jon
geren hier echt wil begeleiden. Ik hoop, 
dat ze die begeleiding wil doen plaats
vinden overeenkomstig wat wij nu het 
,,harmoniemodel ”  noemen en wat recht 
tegenover het , .conflictmodel”  staat.

TENDENTIEUS

Ik wil nog graag het volgende opmerken. 
Uw vraagstelling ligt hier en daar tegen 
het tendentieuze aan. Ik heb bezwaar 
tegen het hanteren van begrippen als 
links en rechts in dit kader. Die begrip
pen worden in het algemeen te veel 
gehanteerd in ons land en altijd verbonden 
met de tegenstelling liberalisme en so
cialisme. Daarmee wordt in ons land On
recht gedaan aan de belangrijke rol van 
de christen-democratie. Die rol is bepa
lend geweest voor het politieke beleid 
in ons land in de laatste tientallen ja 
ren. De invloed van de christen-democra
tie laat zich niet vangen in de grove inde
ling links-rechts.

Daar in de vraagstelling op essentiele 
punten de woorden links-rechts zijn ge
bruikt - begrippen die zich in dit kader 
niet laten hanteren - ontkomt de beant
woording niet aan de gevolgen van deze 
vraagstelling.

ERG JUIST

Overigens ben ik wel van mening, dat 
het opwerpen van deze problematiek in 
zijn totaliteit en aan het aan de orde stel
len van deze problematiek in deze Vredes
week erg juist is. Als men wil bereiken, 
dat de vredesproblematiek in bredere 
kring dan die van de kerken bewust wordt 
meebeleefd dan zal aan een wat bredere 
opzet van de Vredesweek niet kunnen wor
den ontkomen. Daarbij hoort zeker ook 
een discussie over een aantal vooroorde
len, die in uw vraagstelling worden be
trokken.

Partijbestuur ARP:

OP VEEL PUNTEN VOORTZETTING 
BELEID OUDE KABINET
Het partijbestuur van de ARP heeft vo
rige maand, vrij kort na prinsjesdag, 
gesproken over troonrede en miljoenen
nota. Na afloop van die vergadering werd 
in een communiqué meegedeeld, dat het 
partijbestuur van mening is, dat het be
leid van het vorig kabinet op een groot 
aantal punten wordt voortgezet. Uit een 
oogpunt van continuiteit noemde het par
tijbestuur dit uiterst belangrijk. ,,In de 
plannen van het kabinet-Den Uyl komen 
wel andere accenten voor op diverse on
derdelen, maar in mindere mate dan 
door de toonzetting van de troonrede wordt 
gesuggereerd” , aldus het partijbestuur 
van de ARP.

In het comminque stond ondermeer dat 
het partijbestuur een dringend beroep doet 
op de drie christen-democratische frac
ties om bij de algemene beschouwingen 
in het parlement en bij de begrotingsbe
handeling een zo groot mogelijke eenheid 
te manifesteren.

Het partijbestuur van de ARP sprak ook 
over het kader- en vormingswerk. In 
het verslag in het ARP-weekblad , .Ne
derlandse Gedachten”  over de partij- 
bestuursvergadering stond het volgende: 
,,Een aantal plannen voor kader- en vor
mingswerk is reeds bekend. Sommige zijn 
nog niet gepubliceerd. Het komende se i
zoen zal het kader- en vormingswerk 
weer ter hand worden genomen. Deels 
zal voortgebouwd worden op de reeds eer
der gehouden cursus, deels zullen nieuwe 
activiteiten tot ontplooiing worden ge
bracht. Voor deelnemers aan de landelijke 
cursus wordt vooral aan vrouwelijke le 
den gedacht. Met CHU en KVP wordt een 
stuk technische scholing voorbereid. Het 
ligt ook-in de bedoeling werkzaam te zijn 
ten opzichte van regionaal vormings
werk.”

Volgens het verslag in ,,Nederlandse Ge
dachten”  spraken de ARP-bestuurders 
vrij langdurig over de samenwerking tus

sen KVP, ARP en CHU, zoals deze 
momenteel onder andere gestalte krijgt 
via het Christen Democratisch Appel 
CDA. ,,De vergadering” , aldus het verslag 
,,bleek bezwaren te hebben tegen de door 
het CDA gevolgde procedure bij de pu- 
blikatie van het discussiestuk over de 
collegevorming.
Over dit belangrijke onderwerp zal 
trouwens in de herfst 1973 een confe
rentie worden belegd, die zal worden 
voorbereid door de wetenschappelijke in
stituten van ARP, CHU en KVP. Het par
tijbestuur betreurde voorts de ongelukkige 
gang van zaken rond de verklaring van 
het CDA over de gebeurtenissen in Chili. 
Het CDA heeft inmiddels de procedure 
om tot een verklaring te komen aange
vuld: voortaan zullen de drie fractie
voorzitters ook worden geraadpleegd.”  
Aldus ,,Nederlandse Gedachten”  over de 
vergadering van het partijbestuur van 
de ARP.

H.L.

Jong confessioneel 

samenwerkingsverband 

in Hilversum

Jongeren van KVP, ARP en CHU te Hilver
sum hebben besloten tot de oprichting van 
een jong-confessioneel samenwerkings
verband. De bedoeling van dit verband is 
zich gezamenlijk te buiten over de huidige 
en toekomstige problematiek, voorname
lijk op plaatselijk terrein. Gedacht wordt 
aan alternatieve hulpverlening, scholie
ren, kernsanering, wijkvoorziening, her
ziening subsidiebeleid jeugdzaken, milieu
bescherming, jeugdzaken en dergelijke. 
Het samenwerkingsverband heeft de naam 
,,JOK”  gekozen en dit staat voor: jong 
confessioneel. Het uitgangspunt van den
ken en handelen van het verband zal steeds 
de gezamenlijke interpretatie van het 
evangelie zijn.

Sterk leeft bij het verband de wens een 
wezenlijke invloed te kunnen uitoef enen bij 
het samenstellen van de kandidatenlijst 
voor de komende gemeenteraadsverkie
zingen, zodat een daadwerkelijke invloed 
door jongeren op de plaatselijke politiek 
kan worden uitgeoefend.

H. L.
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Statiegeld voor nieuwe auto’s
Eén van de door het kabinet-Den Uyl 
aangekondigde maatregelen is de invoe
ring van statiegeld voor nieuwe auto’ s. 
De regering doet het voorkomen alsof 
zij een nuttig middel wil hanteren om 
daarmede het aantal autowrakken te ver
minderen. Het lijkt een aardig idee, maar 
in werkelijkheid is het heffen van statie
geld op iets wat jaren meegaat een dood
gewone belastingtruc. De overheid krijgt 
via het autostatiegeld een fors bedrag 
in handen, geld dat afkomstig is van con
sumenten, en kan hiermede naar belie
ven doen wat zij wil. Over rente van deze 
lening aan de staat wordt niet eens ge
sproken.

FUSIES EEN
OVERHEIDSZAAK

De Troonrede 1973 bevat de volgende 
passage: ,,De regering zal zich, gelet op 
de gebeurtenissen die zich onlangs bij 
de overname van ondernemingen heb
ben voorgedaan, tot de SER wenden met 
het verzoek spoedig advies te mogen ont
vangen over voorafgaande inhoudelijke 
toetsing door de overheid van fusies, ter 
voorbereiding van een wettelijke rege
ling terzake.”
Geen vreemd geluid van een socialistische 
regering, die alles immers via de over
heid wil laten lopen. En ook de wijze 
waarop is tekenend voor dit kabinet. De 
Sociaal-Economische Raad wordt wel om 
een advies gevraagd, maar de wettelijke 
regeling komt er toch, hoe ook het SER- 
advies zal uitvallen.
Ons is niet bekend of onder de druk van 
de vakbonden de fusiepassage in de Troon
rede is opgenomen. Het heeft er veel van 
weg, omdat te voren in de Troonrede 
wordt gezegd, dat ook de ondernemings
raden in fusies van ondernemingen zeg
genschap kunnen hebben. Althans, ook 
daarover wordt de SER om advies ge
vraagd.
Het kabinet-Den Uyl wekt met de vakbon
den de indruk, dat men fusies maar een 
spelletje, een grapje, van ondernemers 
beschouwt. Vrijwel alle fusies zijn pure 
noodzaak om het hoofd boven water te 
houden en dan vooral in internationaal op
zicht. Bij kleinere ondernemingen, die 
besluiten samen te gaan, ishetprecies zo. 
Zij moeten halsbrekende toeren verrich
ten om nationaal of regionaal te blijven 
voortbestaan. Een fusie is dan meestal 
een redding voor continuïteit van de on
derneming en voor een waarborg van de 
werkelijkheid. Een goed voorbeeld hier
van is het maandag jl. gepubliceerde plan 
om de dagbladbedrijven ,,De Christelijke

Pers (Trouw en de kwartetbladen) en de 
, (Perscombinatie”  (Volkskrant enHetPa- 
rool) samen te voegen. Wanneer ,,De 
Christelijke Pers”  geen aansluiting zoekt 
bij een andere dagbladonderneming ziet 
zij zich volgend jaar voor een geschat 
verlies geraamd van acht miljoen gul
den.
Te vaak naar onze smaak wordt gerede
neerd, dat fusies niet nodig zijn, omdat 
het alleen maar om macht zou gaan. De 
praktijk laat anders zien; het gaat niet 
om macht, doch om kracht, die nodig is 
om in de toenemende concurrentiestrijd 
overeind te blijven. En bij fusies van 
ondernemingen is zelfs een kabinet-Den 
Uyl gebaat.

DE VOET EN DE TOP

De provinciale en gemeentelijke verte
genwoordigers van de KVP, ARP en CHU 
zullen in de komende maanden veel over
tuigingskracht nodig hebben om de ge
dachte omtrent de vorming van een CDA 
(Christelijk-Democratisch Appèl) te ver
wezenlijken. De verklaringen van de lan
delijke figuren van KVP, ARP en CHU 
omtrent de eerste stappen van het kabi
net-Den Uyl bieden de werkers in den lan
de weinig houvast ten aanzien van een 
hecht samengaan.
De voet moet in deze tijd maar niet te
veel naar de top kijken. Aan de top van 
de drie lopen de opvattingen over lande
lijke politiek ver uiteen. Een CHU, die 
zich duidelijk tegen het huidige kabinet 
afzet en een KVP, en ARP, die door me
dewerking aan de totstandkoming van de 
regering een bijna volledig meegaand 
standpunt innemen.
Wat de top niet kan, moet dan maar aan 
de voet woi-den uitgewerkt. Wanneer de 
provinciale en lokale politici hun lan
delijke bi'il afdoen en ze verwisselen voor 
een stel glazen, waarmede het eigen 
(omringende) erf goed kan worden beke
ken, dan zien zij legio mogelijkheden om 
een vorm van samenwerking te berei
ken. Het zou toch te mal zijn om in plaat
sen waar sinds jaar en dag de drie in 
goede verhoudingen samengaan dit ver
band te verbreken.
Veeleer zou moeten worden aangedrongen 
op het feit, dat bij de komende provincia
le en gemeenteraadsverkiezingen de KVP, 
ARP en CHU overal moeten samengaan. 
Al was het alleen maar om de top duide
lijk te maken dat'de voet de huidige twee
spalt (2 wel in de regering en 1 er buiten) 
totaal niet begrijpt. Een tweespalt die juist 
ontstond bij een streven aan de top om 
meer samen te doen. Enfin, het is te

hopen, dat de figuren in den lande over 
een kabinet-Den Uyl heen kunnen kijken. 
Wij blijven nut zien in een samengaan 
van KVP, ARP en CHU, maar dan niet 
een samengaan in een kabinet zoals zich 
dit nu heeft gepresenteerd. Wat dit be
treft moeten de drie aan de top nog le
ren wat onder samengaan wordt verstaan. 
Als de één het moeite kost om een op
vatting te delen is het voor de ander

beter om ook ernstig te aarzelen dan par
does in welk kabinet ook te stappen. Zo 
ziet men steeds weer elke partij, ook de 
KVP en de ARP, heeft een leerschool no
dig om samenwerking te bewerkstelligen. 
Het kabinet-Den Uyl lijkt ons voor de twee 
een goede opleiding. Na afloop zullen zij 
precies weten wat zij willen weten.

A. B.

Verontrusting over passages 

in onderwijs begroting
Bij de besprekingen in de christelijk- 
historische Tweede-Kamerfractie ter 
voorbereiding van het algemeen poli
tieke debat dat volgende week in de 
tweede Kamer gehouden wordt, heeft drs. 
G. van Leijenhorst, de onderwijsdeskun
dige van de CHU-fraktie, zich verontrust 
getoond over enkele passages in de toe
lichting van minister Van Kemenade van 
onderwijs en wetenschappen op de on
derwijsbegroting-1974, en wel over 
die zinnen, waarin gesproken wordt over 
de politisering van het onderwijs.
Prof. dr. J. W. van Hulst, de voorzitter 
van de Eerste-Karaerfractie van de 
CHU, heeft op de vergadering van de 
Unieraad op zaterdag 22 september j.1. 
zijn bedenkingen geuit tegen de bedoel
de passages.

,,B1J UITSTEK”

Minister van Kemenade schreef in zijn 
toelichting, dat ,,onderwijsvernieuwing en 
daarop gericht onderwijsbeleid belangrijke 
elementen zijn met betrekking tot de

maatschappelijke verandering en bij uit
stek als politieke opgaven dienen te wor
den beschouwd, dat wil zeggen als vraag
stukken die met name ook dienen te 
worden beoordeeld op grond van hun bij
drage aan de gewenste ontwikkeling in de 
samenleving. Uitgangspunten voor on
derwijsbeleid dienen daarom dan ook uit
drukking te zijn van de veranderingen 
die men in de samenleving noodzakelijk 
acht” .
Drs. Van Leijenhorst liet zijn fractie 
w'eten dat hij deze passages van minis
ter Van Kemenade verwerpelijk acht. 
Hij is van oordeel dat deze formulering 
van de politisering in het onderwijs in 
strijd is met het tot nu toe gevoerde 
onderwijsbeleid.
Het kamerlid gaat in de komende weken 
na of het mogelijk is begrotingsposten, 
die betrekking hebben op de politisering 
door middel van een amendement te verla
gen. Is dat onmogelijk, dan kan altijd via 
een motie een uitspraak van de Tweede 
Kamer gevraagd worden.

H.L.
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Het feit dat de verschillen tussen de drie' 
partijen op provinciaal en gemeentelijk 
niveau meestal nauwelijks waarneembaar 
zijn en bijgevolg bij niet samengaan de 
politieke onduidelijkheid in de hand wordt 
gewerkt, pleit echter van uit dit niveau 
voor een samenwerking op dit niveau. 
Maar er is meer. Men kan niet meer 
voorbijgaan aan de feitelijkheid dat de 
keuze van de kiezer in eerste instantie 
niet meer bepaald wordt door het pro
vinciaal en/of gemeentelijk verkiezings
programma. Door de moderne commu
nicatie-middelen is ons kleine land nog 
kleiner geworden, en wordt het beeld 
dat de kiezer zich van een bepaalde 
partij vormt veelal bepaald door het 
gedrag van deze partij oplandelijk niveau.

De toegenomen politieke belangstelling 
met de daaraan verbonden toegenomen 
politieke aktiviteiten (ook aktiegroepen 
zijn een vorm van politieke aktiviteit), 
hebben bereikt dat ook de communica- 
tie-middelen, (televisie, radio en krant), 
veel meer aandacht aan politiek zijn gaan 
besteden dan vroeger wel eens het geval 
is geweest. Deze berichtgeving is echter 
in hoge mate gericht op de landelijke 
politieke problemen en öp die problemen 
van regionale aard, die op dit moment in 
de landelijke belangstellingssfeer staan 
(bv. inpoldering Markerwaard, afdamming 
Oosterschelde). Het beeld dat een kiezer 
zich van een politieke partij vormt wordt 
derhalve grotendeels door het landelijk 
gedrag der politieke partijen bepaald. 
Mocht het in het verleden vaak voorkomen 
dat men bij provinciale en gemeentelijke 
verkiezingen minder partij bewust stemde 
dan bij de kamerverkiezingen dan is dat 
thans in veel mindere mate het geval. 
Dit betekent niet dat nu op provinciaal en

gemeentelijk niveau geen verkiezingspro
gramma’s meer nodig zouden zijn. 
Integendeel, maar een en ander houdt 
tevens in dat het wenselijk is dat op de 
punten welke ook in de landelijke politiek 
een rol spelen overeenstemming bestaat 
tussen het landelijke en het provinciale 
of gemeentelijke verkiezingsprogramma, 
zodat het landelijk en provinciaal 
gevormde politieke beeld van een en de
zelfde partij zoveel mogelijk samenvalt. 
Ook dient overwogen te worden, dat wil 
de pretentie, dat het CDA werkelijk een 
nieuwe politieke verschijningsvorm is, 
welke met een nieuw elan een oproep op de 
kiezers doet, waargemaakt worden, dan 
ook dit een reden is dat de programma’s 
bij de komende verkiezingen en het poli
tieke gedrag der onderscheidene fracties 
in dezelfde lijn komt en moet komen te 
liggen. De consequentie hiervan is dat de 
hoofdbesturen van de drie partijen er voor 
dienen te zorgen, dat in overleg met de 
kamerfracties een basis CDA programma 
zowel voor de provinciale als voor de 
gemeentelijke verkiezingen wordt vastge
steld, en waarin met betrekking tot de 
regionale vraagstukken welke op dit 
moment in de landelijke belangstelling 
staan duidelijke uitspraken worden gedaan. 
Uitgaande van dit basis-programma kan 
een provinciaal en gemeentelijk CDA ver
kiezingsprogramma worden opgesteld.
Het feit dat de politieke beeldvorming 
veelal door het landelijk politiek gedrag 
der partijen wordt bepaald heeft echter 
nog andere gevolgen. Landelijk hebben 
de drie politieke partners op 23 juni 
besluiten genomen die mogelijk zeer ver
regaande consequenties voor hun verder 
voortbestaan zullen hebben. Deze indruk 
is althans zowel bij eigen partijleden als 
bij buitenstaanders gewekt.

Indien echter nu de verkiezingen worden 
tegemoet getreden met drie verschillende 
basisprogramma’s, welke ieder voor zich 
in hun provinciale en gemeentelijke uit
werking ook nog kunnen verschillen, en/of 
in iedere provincie en iedere gemeente 
met drie aparte programma’s en drie 
aparte lijsten wordt uitgekomen dan is 
voor de kiezer de ongeloofwaardigheid 
in de besluiten en in de oprechte wil van 
ARP, CHU en KVP om te komen tot een 
politieke vernieuwing alleen maar groter 
geworden, en zal het CDA zijn bestaan 
moeten aanvangen met de last van deze 
politieke ongeloofwaardigheid. Dat dit ver
meden dient te worden behoeft geen nader 
betoog.

CONCLUSIE

Concluderend zou ik het volgende willen 
stellen:

A. Aangezien de beeldvorming van een 
politieke partij hoe langer hoe meer 
door het landelijk politieke gedrag van 
die partij wordt bepaald zullen de drie 
besturen behalve het doen uitgaan van 
een oproep tot samenwerking middels 
een lijst, tevens het initiatief moeten 
nemen tot het opstellen van een CDA 
basis verkiezingsprogramma voor pro
vincies en gemeenten, waarin bepaalde 
regionale en gemeentelijke problemen 
welke een landelijke belangstelling 
genieten (bv. afsluiting Oosterschelde, 
plaats 2e nationale luchthaven, 
gemeentelijk openbaar vervoer) zijn 
verwerkt.

B. Provinciale en gemeentelijke bestuur
lijke organisaties van de drie partijen 
waar tot op heden het uitkomen met

één lijst of het vormen van één fractie 
plaatsvond, dienen te beseffen dat deze 
samenwerking thans door de kiezer 
gezien wordt in samenhang met de 
komst van het CDA. In program op
stelling en lijst samenstelling dient 
hiermede rekening te worden gehouden.

C. In gemeenten en provincies waar deze 
vormen van samenwerking tot nu toe 
ontbraken of slechts gedeeltelijk aan
wezig waren, dienen de besturen te 
beseffen dat het niet samengaan, de 
ongeloofwaardigheid, zowel in de oude 
partijen als in het nieuwe CDA bij de 
kiezer in het algemeen, doch bij de 
jonge kiezer in het bijzonder zal doen 
toenemen.
Dit te vermijden is een eerste vereiste.

NOOT VAN REDACTIE:

Dit artikel is overgenomen uit het sep
tembernummer van het Christelijk-His- 
torisch Tijdschrift, de tweemaandelijkse 
uitgave vandeLohmanstichting, het weten
schappelijk centrum van de CHU. Dit 
septembernummer is een dubbelnummer. 
Andere artikelen zijn: ,,De uitdaging van 
het evangelie”  door dr. E. Schroten, 
,,De christen-democratische samenwer
king in nationaal en internationaal per
spectief”  door prof. dr. J. W. van Hulst en 
,,De positie van de christen-democratie 
in het polarisatiéproces”  door drs. H. 
van Spanning.
Drs. J. van Dis Hzn, de schrijver van 
het artikel ,,De christen-democratische 
samenwerking in de provinciale staten 
en de gemeenteraden” , is lid van het 
college van gedeputeerde staten van de 
provincie Noord-Holland).
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Schaalvergroting in de gezinsverzorging 
en het algemeen maatschappelijk werk
Aan het einde van de zestiger jaren be
gon de organisatorische schaalvergro
ting in de gezinsverzorging zich duide
lijk af te tekenen. Hoewel zeer vele ak- 
tiviteiten zich afgespeeld hebben in het 
begin van de zeventiger jaren, is het pro
ces nog steeds niet als voltooid te be
schouwen en is evenmin op dit moment 
duidelijk op welk punt en op welk tijd
stip de schaalvergroting zal eindigen.

Voor de gezinsverzorging zijn twee mo
menten aan te wijzen die van groot be
lang geweest zijn en nog zijn voor het 
proces van schaalvergroting. Allereerst 
was er in 1967 de invoering van de sub
sidieregeling voor de zogenaamde aange
wezen instellingen. Dit heeft een grote 
invloed uitgeoefend op de oravang van de 
instellingen voor gezinsverzorging.
Door fusies en door de zwaardere staf- 
bezetting welke de regeling voor de aan
gewezen instellingen mogelijk maakt, kwa
men vele (zeer) grote en goed toegerus
te instellingen tot stand.
Voorts werd in april 1971 de nota toekom
stig beleid inzake kleine instellingen voor 
gezinsverzorging en gezinshulp uitgevaar
digd.
In de nota worden maatregelen in het 
vooruitzicht gesteld om het vraagstuk 
van de kleine instellingen op te lossen en 
te komen tot instellingen met een orga
nisatievorm en een personeelsbezetting 
welke voldoende waarborgen inhouden aan
gaande de kwaliteit en de doelmatigheid 
van de uitvoerende werkzaamheden.
De instellingen dienen medio 1968 over 
zorgsters en gezinshelpsters te beschik
ken om in aanmerking te blijven komen 
voor subsidiëring door het Ministerie.

Daarnaast stelt de nota dat gestreefd 
kan worden naar een samenwerkingsver
band in grotere, multifunktionele werk
eenheden waarover een bedrijfsvoerende 
kracht zou kunnen worden aangesteld. 
Bij vele instellingen voor gezinsverzor
ging voltrekt het schaalvergrotingspro- 
ces zich in samenhang met het algemeen 
maatschappelijk werk, in welke werk
vorm eveneens een sterke schaalver
groting na 1969 op gang gekomen is. 
Voor het algemeen maatschappelijk werk 
werden geen maatregelen getroffen zoals 
in de gezinsverzorging waarbij instellin
gen worden aangewezen, doch wel geldt 
een overeenkomstige nota kleine instel
lingen. Hierin wordt bepaald dat de in
stellingen voor algemeen maatschappelijk 
werk na een voorbereidingsperiode van 
twee jaar medio 1976 over tenminste zes 
uitvoerende krachten (maatschappelijk 
werkers) en een praktijkleider dienen te 
beschikken.
Voor beide werkvormen geldt dat geen 
voorkeur uitgesproken wordt voor een 
bepaalde vorm van schaalvergroting. 
Teneinde een overzicht te verkrijgen van 
de omvang van de schaalvergroting in de 
gezinsverzorging en het algemeen maat
schappelijk werk werd een Statistisch 
Cahier samengesteld, waaraan de na
volgende gegevens zijn ontleend.

GEZINSVERZORGING: MEER WERKEN, 
MAAR MINDER APARTE ORGANISA
TIES

Eind 1968 bestonden 883 gesubsidieerde 
instellingen voor gezinsverzorging, medio 
oktober 1972 555 instellingen en in febru
ari 1973 werd het aantal aan de hand van

ACTIE VOOR SAHEL

de subsidieaanvragen vastgesteld op 492. 
Verhoudingsgewijs was in 1973 per saldo 
minder dan de helft van het aantal instel
lingen uit 1968 nog aanwezig in de provin
cie Groningen, Noord-Holland, Zeelanden 
Gelderland. Een achterstand in het schaal- 
vergrotingsproces daarentegen in de pro
vincies Friesland en Utrecht. Gerekend 
naar het aantal uitvoerende krachten in 
dienst der instellingen op full-timebasis, 
was medio oktober 1972 het merendeel in 
dienst van instellingen aangesloten bij de 
NKG, het SAG en van instellingen behorend 
tot de kategorie overig.
Uit de verdeling der instelling naar groot
te bleek duidelijk een afname van het aan
tal kleine instellingen en een sterke toe
name van het aantal (zeer) grote instel
lingen. Medio oktober 1972 was bijna 46% 
van het uitvoerende personeel in dienst van 
67 grote instellingen met meer dan honderd 
uitvoerende krachten per instelling, ter
wijl ruim 5% van het uitvoerende personeel 
in. dienst was van de 163 kleine instellin
gen. Zonder twijfel is deze schaalvergro
ting een gevolg van de invoering van de 
zogenaamde A-instellingen voor gezins
verzorging en van de nota kleine instel
lingen met maatregelen betreffende orga
nisatievorm en personeelsbezetting.
Het totale aantal uitvoerende krachten in 
dienst van instellingen voor gezinsver
zorging steeg tussen 1968 en 1972 met 
ruim 62% van 16.588 tot 26.935. De groot
ste uitbreiding heeft plaatsgevonden in het 
aantal gezinshelpsters met een gedeeltelij - 
ke werkweek, overeenkomstig -de opzet 
van de Nota Bejaardenbeleid 1970 waarin 
gesteld wordt dat hun aantal diende toe 
te nemen met 45.000 krachten in de pe
riode 1970-1975.
Eind 1971 had ruim 17% van alle instel
lingen geen konkrete initiatieven tot 
schaalvergroting (in 1968 bedroeg het 
overeenkomstige percentage 54*/̂ ). De in 
de periode 1968-1971 toegenomenaktivitei-

ten der instellingen op dit gebied blijken 
ook uit de cijfers voor de instellingen die 
de schaalvergroting uitgevoerd hebben en 
uitvoerden (4)4% totaal in 1968 en 34,8% 
in 1971).
Naar landelijke organisatie bleek een 
oververtegenwoordiging van de overige en 
interkerkelijke ,,instellingen in zowel de 
kategorie ,,geen schaalvergroting over
wogen”  als in de kategorie ,,uitge
voerd” , gedurende bijna de gehele on
derzochte periode 1968-1971” .

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Tussen 1963 en 1971 nam het aantal 
funktionarissen in dienst van instellin
gen voor algemeen maatschappelijk werk 
toe met ruim 70%. Door de afname van het 
aantal instellingen in vooral de laatste 
jaren nam de gemiddelde omvang per 
(draaiende) instelling daardoor toe van 
2,17 funktionarissen'per instelling in 1968 
tot 3,48 in 1971. De sterkste groei van de 
gemiddelde omvang tussen 1963 en 1971 
vond plaats in de provincies Limburg, 
Zeeland en Noord-Holland (in de laatste 
deels gunstig beinvloed door een tweetal 
grote vanuit de hoofdstad landelijk ope
rerende instellingen).
Wordt rekening gehouden met de afname 
van het aantal instellingen en met een 
(geringe) toename van het aantal funk
tionarissen in 1972, dan stijgt de gemid
delde omvang tot 4,26 per instelling begin 
1973.
Wordt het aantal funktionarissen voor 
algemeen maatschappelijk werk omge
slagen op het inwonertal per provincie, 
dan bedroeg de landelijke personeelsdicht- 
heid 7,54 funktionarissen per 100.000 
inwoners in 1963 en 11,65 funktionarissen 
per 100.000 inwoners in 1971.
In deze periode vond de sterkste groei 
van de dichtheid plaats in de drie noor
delijke provincies en de geringste groei 
in Zuid-Holland. Naar absolute hoogte 
gerekend was de provincie Utrecht het 
best voorzien eind 1971 (15,35 funktio
narissen per 100.000 inwoners), terwijl 
de noordelijke provincies ondanks de ster
ke groei tussen 1963 en 1971 de geringste 
dichtheid bezaten (Drenthe 8,69 per 
100.000 inwoners).

V. D.

De SAHEL is zwaar getroffen. In dit on
metelijke Afrikaanse steppegebied bezui 
den de Sahara is jarenlang geen regen ge
vallen. Zes Afrikaanse landen vallen bin
nen dit gebied: Senegal, Mauretanië, Bo- 
ven-Volta, Mali, Niger, Tsjaad.
Vier van deze landen behoren tót de 25 
armste landen ter wereld: Mali, Boven- 
Volta, Niger en Tsjaad.
De natuurramp die deze landen heeft ge
teisterd heeft gedurende enkele maanden 
de schijnwerpers van de publiciteit op de
ze landen gericht. Spontaan kwam de eer
ste noodhulp los. Maar het probleem van 
deze landen .ligt niet alleen in de voedsel
voorziening in 1973. Het werkelijke pro
bleem is, dat voor de.bevolking van de 
SAHEL-landen een strukturele oplossing 
gegeven moet worden voor hun enorme 
gebrek aan water.
De omvang van de Afrikaanse katastrofe 
is zo groot, dat alles gedaan wordt om 
een aktie op grote, schaal van de grond te 
krijgen. Besprekingen met een groot aan
tal Europese landen hebben geleid tot over
eenstemming over een Europese aktie ir 
de laatste week van oktober onder de naam: 
EURO ACTION ’73 S.O.S. SAHEL 
In Nederland hebben NOVIB, UNICEF 
en UNESCO besloten hun traditionele na- 
jaarsaktie ,,Werk aan de Wereld” , die van 
22 tot 29 oktober wordt gehouden, geheel 
op de SAHEL te richten.

jDe redactie van „de Nederlander" behoudt 
zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten.

DE GODSFORMULE
In ,,de Nederlander”  van vrijdag, 21 
september 1973 heb ik veel goede op
en aanmerkingen gelezen over de mil
joenennota en de Troonrede. Onder al 
deze op- en aanmerkingen heb ik er ech
ter niet één aangetroffen die betrekking 
had op het schrappen van de ,,Godsfor- 
mule”  in de Troonrede. Ik betreur dat 
in hoge mate. In een ledencontactblad 
van een christelijke pratij had dat niet 
mogen ontbreken. Op dit punt moet de 
CHU zeer scherp zijn. De CHU immers 
is toch een partij die de Godssoeverei- 
niteit huldigt en het Oranjehuis een warm 
hart toedraagt? Ik hoop van harte dat de 
Tweede Kamerfractie op dit ,,progres
sieve beleid”  van het kabinet Den Uyl 
zeer scherp de vinger legt. Doet ze dat 
niet, dan is de CHU in mijn ogen geen knip 
voor de neus waard. Dan kan ze wel 
inpakken. Ik hoop echter dat het anders 
zal zijn.
Als we niet oppassen doet het demo- 
cratisch-socialistische kabinet Den Uyl, 
onder druk staande van een extreme 
linkervleugel, ons op allerlei gebied de 
das om. We moeten dat voorkomen door 
sterk tegespel te leveren. De CHU is 
van huis uit geen scherpe oppositiepar
tij, maar ze moet dat nu toch maar eens 
worden. Het is dringend nodig.
Het is tenslotte te hopen dat de chris
telijke partijen bij de staten- en raads
verkiezingen van volgend jaar eensge
zind een sterk bolwerk ópwerpen tegen 
de steeds verder doorvretende linkse 
idealen, die ik voor ons lieve vader
land als zeer gevaarlijk beschouw (men 
overwege de resoluties van het PvdA- 
congres). Ook op provinciaal en gemeen
telijk niveau zal men trachten deze

idealen te verwezenlijken (zie^ artikel 
van A. J. Kaland in ,,Gemeentebeleid”  
van juli-augustus 1973). Dus CHU, let op 
Uw saeck!

E. H. van Koot.
Dinxperlo.

(Commentaar van redactie: Ten tijde van 
het schrijven van de door de heer Van 
Koot bedoelde commentaren was niet be
kend, dat de bede niet in de Troonrede 
stond. Uit de in ,,de Nederlander”  van 
vrijdag 28 september j.1. geplaatste ver
slagen van de vergadering van de Unie
raad blijkt, dat de CHU diep geschokt is 
over het weglaten van de bede - -  redac
tie ,,de Nederlander” ).

De troonrede
De opstelling van de troonrede is be
wust, of onbewust, schoftig afgesloten. 
Eerbiediging van de Grondwet en de Wet
ten des Rijks, waarop de eed of de gelofte 
werd afgelegd, is tot een aanfluiting ge
maakt. Vermoedelijk weten de leden van 
DE RAAD VAN MINISTERS niet eens, of 
onvoldoende, datgene wat er in staat. 
Daardoor behoren zij tot de onder-ont- 
wikkelde gebieds-delen. Of opvattingen. 
Raad van ministers: ,,verdwijn” . Want 
wie zich zelf verhoogt, zal vernederd 
worden. Het gevolg van het staan op le 
men voeten.

Den Helder, J. H. Keijzer.



VRIJDAG 5 OKTOBER 1973

Economische situatie ziet er goed uit
Op economisch gebied ziet de nabije toe
komst er voor de Europese Gemeenschap 
bijzonder goed uit. Het niveau van de be
drijvigheid zal hoog zijn, er zullen ver
dere belangrijke verbeteringen in de le
vensstandaard komen, de tewerkstelling 
zal bevredigend zijn, maar het monster 
inflatie zal nog steeds niet verslagen zijn. 
En dit is dan al het vijfde opeenvolgende 
jaar dat de Gemeenschap (en natuurlijk 
ook de rest van de wereld) geplaagd 
wordt door ernstige inflatieproblemen. 
Aan maatregelen tot inflatiebestrijding 
ontbreekt het overigens niet, doch niette
genstaande alle spanningen is men er nog 
steeds niet in geslaagd de prijzen onder 
controle te brengen. Die blijven nog voort
durend in een alarmerend tempo stijgen. 
De gevolgtrekking is duidelijk en er zullen 
op gemeenschappelijk zowel als nationaal

vlak nog meer en vooral doeltreffender 
maatregelen tegen de inflatie genomen 
moeten w'orden. Op dit terrein zullen de 
lidstaten van de Gemeenschap, nog meer 
dan voorheen een gesloten blok moeten 
vormen. Bij de strijd tegen de inflatie 
zullen ook de verschillende sociale en 
economische groeperingen betrokken 
moeten worden door hun eisen wat betreft 
inkomens en prijzen te matigen.
Tot deze conclusies komt de Europese 
Commissie in haar jaarverslag over de 
economische situatie in de Gemeenschap, 
dat woensdag 19 september door de vice- 
voorzitter Wilhelm Haferkamp aan de pers 
werd voorgelegd. Het 35-pagina’stellende 
verslag geeft eerst een overzicht van de 
huidige economische . situatie, zowel 
binnen als buiten de Gemeenschap, om 
vervolgens de vooruitzichten voor de Ge

meenschap in de wereld te bespreken. 
Het belangrijkste gedeelte vormt echter 
het hoofdstuk waarin de richtlijnen voor 
de Gemeenschap als een geheel en voor 
de lidstaten afzonderlijk wordt gegeven.

ZWARE DRUK

Wat Nederiand betreft zegt het verslag 
dat ,,in weerwil van de revaluatie van de 
gulden de producenten ook in 1974 nog 
onder zware druk zullen staan. De over
heidsinspanningen om de inflatiespiraal 
een halt toe te roepen door middel van 
doeltreffender inkomenspolitiek, moeten 
daarom worden voortgezet: zij (de over
heidsinspanningen) zouden tevens kunnen 
bijdragen tot een vermindering van 
de structurele werkloosheid, die gedeel

telijk verband houdt met de aanhoudende 
sterke inflatoire tendensen van de laat
ste jaren. Deze inspanningen zouden ver
gemakkelijkt kunnen worden door het be
perken van de toename van belastingen en 
andere van overheidswege opgelegde las
ten, die in het verleden in aanzienlijke 
mate hebben bijgedragen tot de prijsstij
ging,”  aldus het Commissieverslag. Over 
Nederland zegt het verslag verder dat 
,,het in 1974 noodzakelijk is de openbare 
leningen te beperken tot f1500 miljoen. 
Om dit doel te bereiken zal de stijging van 
de overheidsuitgaven in 1974 niet boven de 
10 procent mogen uitkomen” . Ditkan onder 
meer gebeuren, zo zegt het verslag, door 
de stijging van het aantal ambtenaren te 
beperken. ,,Het stijgingstempo van de 
binnenlandse liquiditeit was te hoog in 
het eerste halfjaar van 1973 en dient te 
worden afgeremd. Hiertoe dienen de, in 
de zomer door de overheid, aangekon- 
digde maatregelen strikt te worden toe
gepast” .
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• straat 59-61 enz.
1 Zwolle, tel. 16157 800' m2 loonruimte ,

AANNEMERS KASSENBOUW

FIRMA SCHOTTE
Oude Leedeweg 83-87 

Telefoon 01736-2335-2464 
Pijnacker

Voor uw
★  Dieselolie, Benzine, Petroleum,
★  Kolen, Huisbrandolie,
★  Tank-transporten
★  Butaan en Propaangas
★  Campingflessen vullen
★  Container-vuilafvoer

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
WEST-VARKENOORDSEWEG 470 
ROTTERDAM-24 - Telefoon 190200 
Telefoon 325011 afdeling containers

BIJL TEXTIEL
OEGSTGEEST

De Kempenaerstraat 30 
Telefoon 01710-50808

Dames grijpt de winst!!
De grootste en goedkoop
ste bontzaak v. Nederland 
geeft alléén de maand au
gustus 20% zomerprijzen- 
korting! Duizenden korte 
en lange BONTMANTELS
bonthoeden en -colliers, 
met 3 jaar waarborggaran- 
tie. Nu kopen en in de 
winter betalen. Gratis be
waren. Desgew. zeer soe
pele kredietservice.
DE BONTKONING 
Hoogstraat 97, Rotterdam- 
G., tel. 010-117.117.
Groot parkeerterrein voor 
de zaak. Vrijdagavond tot 9 
uur geopend.
Hooghuisstraat 3 (straat 
schuin t.o. Hema), Eindho
ven, tel. 040-61100. 
Vrijdagavond tot 9 uur 
geopend.
Voorstreek 71, Leeuwar
den, tel. 05100-20713. (In 
Leeuwarden is géén koop
avond).
Bij koop algehele reiskos- 
ten-vergoeding (ook benzi
ne auto).

STIJGENDE OMZET ■
Dan kwaliteitsvleeswaren en- eerste klas 
vatkens- en rundvlees in uw toonbank van:

Stroomberg's
Exportslachterijen en 
Vleeswarenfabriek N V. -

Belt U eens voor offerte of proefbestelling 
Telefoon 08380/19004 (7 lijnen)

Ede

B.V. D. BROERSMA &  ZO NEN
INTERNATIONALE TRANSPORTONDERNEMING

STROOBOS 
TEL. 05123-441 
TELEX 46018 
BODEGRAVEN 
TEL. 01726-2643

Vraagt eens vrijblijvend inlichtingen omtrent de 
vele mogelijkheden tot snel- en rechtstreeks . 
vervoer.

* Regelmatigepagediensten naar en van geheel West-Duitsland, o.a. ook Bodensee, 
Allgau,Müncher

* Gelegenheid voor opslag in douaneloods aan de grens.
* Behandelingdouane-formaiiteiten.
" Verdelingen doorzending goederen door geheel Nederland.

BUDDINGH NATUURSTEEN B.V.
Kanaalweg 10-1-1 — Telefoon 08385-19119

VEENENDAAL

Kistenfabriek
Nijkerk

N. DE BOER
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Dr. Kruisinga in algem ene beschouwingen in Tw eede K am er:

Regeringsbeleid moet 
vervreemding wegnemen
Het beleid zal vanuit christen
democratisch standpunt gericht moeten 
zijn op het doen verdwijnen van de ver
ontrusting; de bedreiging ende vervreem- 

"ding van de mens. Waar wij in beleids
voornemens een aanvaardbaar welzijnsbe
leid herkennen zullen wij dat ondersteunen. 
Waar dat niet het geval is zullen we onze 
kritiek duidelijk laten horen. We zullen 
dan om betere plannen en voorstellen 
vragen.
Dit zei de fraktievoorzitter van de CHU, 
de heer R. J. H. Kruisinga, in zijn rede 
bij de algemene politieke en financiële 
beschouwingen in de Tweede Kamer, die 
deze week gehouden zijn.
Spreker wees op de diverse laktoren die 
momenteel bedreiging en verontrusting 
veroorzaken; zoals de bedreiging der 
techniek, verontrusting over het toe
nemend geweld en de ongebreidelde con
sumptie; vervreemding door de wijze 
waarop in de samenleving beslissingen 
worden genomen; vervreemding ook door 
aantasting van de plaats van het gezin 
en de bejaarde in de samenleving.
Een verantwoord welzijnsbeleid, gestoeld 
op vrede, vrijheid en gerechtigheid moet 
een kenmerk zijn voor een christen
democratische politiek aldus de CH- 
woordvoerder.

Hij stond positief tegenover de aan- 
gekondigde maatregel ten aanzien van 
de verkeersveiligheid en de democrati
sering van de ondernemingsraden.
Maar op andere punten is het beleid zijns 
inziens niet aanvaardbaar.
In de welzijnsector achtte Kruisinga een 
kaderwetvergunning dringend noodzake
lijk. Juist als men tot een zo belangrijke 
verhoging van uitgaven in deze sector 
besluit is een kaderwetvergunning ge
wenst. Dit is nodig zowel voor een beter 
richten als voor de beheersing van de 
uitgaven. Anders zal het maatschappelijk 
werk en het werk in de gezondheidssector 
uiteengroeien. Hij wees er op dat de

CHU fractie 
verontrust over 
oorlog in 
Midden-Oosten
Aan hét begin van de Algemene 
politieke beschouwingen heeft dr. 
Kruizinga naméns de CHU-fraktie 
het volgende gezegd over de oorlog 
in het Midden-Oosten.

,,Mijn fraktie is met zeer velen 
in het land ten diepste verontrust 
over het opnieuw oplaaien van 
van oorlogshandelingen tussen 
Egypte en Syrië enerzijds en Israël 
anderzijds. Geweld vormt geen op
lossing, ook niet in deze proble
matiek.
Daarom hopen wij, dat mede onder 
internationale druk, de wapens zo 
spoedig mogelijk zullen worden 
neergelegd.
Wij zullen het kabinet steunen bij 
iedere poging om deze oorlog te 
doen beëindigen. Inmiddels gaat onze 
sympathie uit naar Israël dat 
wederom en ten koste van veel 
mensenlevens de wapens moet han
teren om ẑ jn zelfstandigheid te 
verdedigen.”

V. Sp.

CHU destijds een uitgewerkt voorstel in 
deze richting heeft gedaan.
Spreker achtte een kaderwetvergunning 
essentieel om wildgroei enerzijds en lacu
nes anderzijds te voorkomen. Zonder 
kaderwetvergunning zal men nooit slagen 
in de noodzakelijke beheersing van de 
uitgaven in de welzijnssector (premiedruk 
en overheidsuitgaven tesamen).
Hij verzocht de regering nog dit jaar 
tenminste met een voorontwerp van 
kaderwetgeving in de welzijnssector te 
komen.

MILIEUBELEID

Dr. Kruisinga noemde de voorstellen in 
de milieusector onvoldoende.
Er is vertraging in plaats van snelle 
voortgang van de wetgeving. Tenminste 
had aldus de CH-fraktie nu de in
diening van een wet op de geluidshinder 
en een wet op de bodemverontreiniging 
moeten worden aangekondigd. De CHU acht 
dit voor een acceptabel milieubeleid mini
maal noodzakelijk.
Spreker zei overigens verheugd te zijn 
dat het kabinet een suggestie wil rea
liseren, die als eerste door zijn voor
ganger Tilanus was gedaan, namelijk de 
instelling van een Nationale Raad voor 
bet Milieubeleid. Dit orgaan moet zijns 
inziens drie taken krijgen: advisering; 
coördinatie van de research en fungeren 
als documentatie en informatiecentrum. 
Hij stelde de vraag of het kabinet met 
deze gedachte instemt.

ONDERWIJS

De CHU-woordvoerder had waardering 
voor de verlaging van de leerlingenschaal 
bij bet onderwijs. Hij wees er op dat 
echter verontrusting was ontstaan over een 
passage in de onderwijsbegroting waar 
wordt gesteld: „Uitgangspunt voor onder
wijsbeleid dient daarom uitdrukking te zijn 
van de veranderingen die men in de samen
leving noodzakelijk acht.”
Hij vroeg de regering de ontstane ver
ontrusting weg te nemen met een ant
woord, dat niet voor tweeërlei uitleg 
vatbaar is.
Een protestants christelijke lerarenop
leiding in het Noord Oosten van het land 
achtte spreker niet overvraagd. Dit is 
een redelijk verlangen. We herinneren 
daarbij aan uitspraken van de vorige 
minister van Onderwijs.

JUSTITIE

Kruisinga wees voorts op de droeve cijfers 
die de maandstatistiek van politie en 
justitie te zien geven. Het aantal agres
sieve misdrijven, vernielingen en inbraken 
bijvoorbeeld, stijgt onrustbarend.
Geen wonder dat uit een onderzoek van 
de Nederlandse Stichting voor Statistiek 
blijkt dat ruim de helft van de onder
vraagden de situatie voor de Nederlandse 
bevolking als onveilig beoordeeld. 
Bijzondere aandacht vroeg spreker voor 
de misdaad in „gang” of groepsverband 
gepleegd. Het is bijzonder moeilijk een 
dader uit een groep aan te wijzen. Wat 
wil de regering hiertegen ondernemen.

DEFENSIE

De situatie binnen de Nederlandse strijd
krachten achtte de CH-fraktieleider on
bevredigend. Verbetering is nodig maar 
het duurt te lang. In het bijzonder wees 
hij op de verantwoorde tijdsbesteding van 
de dienstplichtigen en de vragen rond 
de duur van de diensttijd.
In dit verband vroeg hij nog eens de 
aandacht voor de studie inzake Vervanging 
van het huidige kader-militieleger door 
een kader-vrijwilligersleger, die ruim 
twee en half jaar geleden van de zijde 
van de CHU is uitgebracht.

Dit voorstel betekend op korte termijn 
verkorting van de dienstplicht en ver
sterking van het kader; op langere termijn: 
afschaffing van de dienstplicht.
De nota geeft de wegen daartoe aan. 
Gelet op de ontwikkelingen in Belgie en 
Engeland kunnen wij niet achterblijven. 
Spoed is geboden. Kruisinga informeerde 
of het kabinet aan deze kwestie aandacht 
gaat schenken in de komende defensie
nota.

VERDUBBELING HUURWAARDE

Dr. Kruisinga herinnerde er aan dat er 
nog al wat te doen is geweest over 
enkele uitspraken van de heer Gruijters 
in de verkiezingscampagne, aan het adres 
van de christen-democraten.
We hebben er nota van genomen dat de 
heer Gruijters deze uitspraken anders 
heeft bedoeld dan uit de reakties werd 
opgemaakt. We hebben echter wel te 
maken, aldus Kruisinga, met uitspraken 
en beleidsbeslissingen na de verkiezingen 
van minister Gruijters.

Ten eerste zijn uitspraak over de aftrek
baarheid van hypotheekrente bij eigen 
huisbezit. Nu wordt gezegd dat van deze 
maatregel voorlopig wordt afgezien. Er 
zou volgens de CHU definitief van moeten 
worden afgezien.
Bevordering van het eigen w.oningbezit 
is' een uiterst belangrijk punt van het 
christen-democratisch program. Daar 
houden wij aanvast.
Het voorstel tot verdubbeling van de 
huurwaarde ontmoet bij de CHU grote 
bezwaren. Kruisinga wees in dit verband 
op de gestegen onderhoudskosten; de 
stijgende hypotheekrente; de gestegen ge
meentelijke belastingen en het voorstel 
over de hogere vermogensbelasting.
Het voorstel van de huurwaardeforfait 
is voor de CHU niet aanvaardbaar.

BEDE

Aan het eind van zijn rede wees de 
CH-fraktieleider op een zaak die eigen
lijk zoals hij zei, de eerste had moeten 
zijn.
Wij allen hongeren naar vrede, liefde en 
gerechtigheid. En wij bidden bewaard te 
mogen worden voor liefdeloosheid en on
recht. Maar wij weten ons daarbij af
hankelijk van de Allerhoogste. Wij zijn 
bedroefd dat dit kabinet nadrukkelijk een 
daad heeft willen stellen; door van die 
afhankelijkheid als kabinet geen enkel 
getuigenis meer te willen afleggen in de 
Troonrede.
Weten van die afhankelijkheid, bevrijd van 
een stuk menselijke krampachtigheid. Ook 
daarom was dit voor ons geen formele 
zaak maar een wezenlijk onderdeel van 
de troonrede, aldus dr. Kruisinga.

H. van Spanning.

GEEN GROTE
VERZOENDAG
door jonkvrouwe mr. C. W. J. Wttewaall van Stoetwegen

Neen, geen Grote Verzoendag, de groot
ste feestdag in Israël. Maar een inval 
van Egyptenaren en Syriers.
Onverwacht? Neen, maar wel uitgekookt 
bedacht als alles gesloten is in Israël 
en de radio zelfs vrijaf heeft, dan toe
slaan.
Bloe^ en tranen aan twee kanten. Want 
Israël laat zich niet onbetuigd. Verliezen 
van mensen en naateriaal, waartoe? Om 
Israël op de knieen te Inrijgen? Dan moet 
je vroeger opstaan!
Nog steeds wordt, de eenheid van dit land 
onderschat. Nog steeds begrijpen de Ara
bieren niet, dat Israël vecht voor zijn 
bestaan. En dat dat iets anders is dan 
bot fanatisme en jaloezie!

Mijnheer Gaddafi, die, als ik de pers goed 
gevolgd heb, een eenheid met Egypte sloot 
of van plan was te sluiten, beperkt zich 
tot het beloven vaii geld. En dan nog niet 
een van hemzelf, maar van de olie, dé 
grote macht van de Arabieren.
Maar die olie hebben ze zelf niet gevon
den of geëxploiteerd, neen dat deden de 
Europeanen. Bovendien krijgen we te 
horen, dat Egypte het fout heeft aange
pakt en het niet zal winnen. Van je vrien
den moet je het maar hebben!

Hoessein wordt een lafaard genoemd. 
Gelukkig maar! Anders kwam ér nog een 
front bij. En Libanon laat de Palestijnen 
maar wat rommelen. Hetgeen onaange
naam is, maar te bestrijden.

Toch was premier Golda Meir zaterdag 
j.1. geschokt en somber. Niet om de af
loop, maar wel over het feit van de aan
val. Zij denkt immers aan de levens van 
haar Israëli, hoevelen zullen er vallen? 
Hoeveel rouw zal er zijn in vele gezinnen? 
En het verlies aan materiaal moet men 
ook niet onderschatten.

Nu hoor ik tevens, dat de Egyptische 
minister van Buitenlandse Zaken, die 
veilig in New York zit onder de bescher
ming van de Verenigde Naties z’n eigen 
regering afbreekt door te vertellen dat 
hij twijfelt aan de overwinning.
Ik zou zo’n man voor ontslag voordragen. 
Maar het spreekt wel boekdelen over de 
eensgezindheid van de Egyptische rege
ring. Maar Sadat had zoveel maal gezegd, 
dat hij wat zou doen, dus dan moet je 
eindelijk ook wel eens wat laten zien. 
Bovendien is hij ruim bevoorraad door 
alle mogelijke mogendheden.
Het is vandaag de derde dag van de 
oorlog, nu ik dit schrijf. Hoe staan de 
kansen? Mijns inziens zal Israël er alles 
aan doen om Egyptenaren en Syriers 
weer op hun uitgangspunt terug te krij
gen. Het zal dacht ik lukken, maar ten 
koste van veel offers. Ik bezocht giste
ren een kerkdienst, waar de predikant 
bad voor Israël en de omliggende lan
den. We zijn ook begaan met de slacht
offers aan de andere zijde! Nu gaat de 
Veiligheidsraad vergaderen, waartoe? Om 
een' resolutie op te stellen, waar nie
mand zich iets van aantrekt.
In 1967 moest Israël - als ik me niet 
vergis - alle bezette gebieden terug
geven. Och arme, wat een machteloos
heid van zo’n belangrijk College.
We zijn nu zes jaar verder. De Ara
bieren zijn de aanval begonnen, de Is
raëliërs zullen ze hard aanpakken, maar 
er wordt niets opgelost. En dat is het 
droevig einde van dit verhaal.
Alleen de doden en gewonden blijven 
over. Veel leed en veel ellende in het 
Midden-Oosten, waar we voorlopig niet 
van af zijn.

Maandag 8 oktober 1973.

C. W. 1. Wttewaall van Stoetwegen.
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PARLMMENTARIA Prof. L, Koopmarts in oratie :

Kamercommissie anders samenstellen
De vaste kamercommissies voor de ver
schillende onderwerpen van staatszorg 
dienen op een andere, meer neutrale wijze 
te worden samengesteld. Dit heeft vorige 
week bij het aanvaarden van het hoog
leraarsambt aan de Erasmus-universiteit 
te Rotterdam prof. dr. L. Koopmans ge
zegd in zijn oratie. Prof. Koopmans, 30 
jaar oud, was ondermeer werkzaam bij 
het directoraat-generaal van de rijksbe
groting van het departement van financiën. 
Hij gaat, bij de faculteit der economische 
wetenschappen onderwijs geven in de leer 
der openbare financiën. Zijn rede droeg 
als titel ,,Beheersing van de overheids
uitgaven” .

Prof. Koopmans herinnerde zijn gehoor 
er aan, dat thans de kamercommissies 
in hoofdzaak gevormd worden uit des
kundigen van de politieke fracties. Volgens 
hem zou overwogen moeten worden deze 
wijze van samenstellen te vervangen door 
een systeem, waarbij de leden van de

commissies worden aangewezen door 
loting. Om te voorkomen dat de leden 
zich met de betreffende sektor gaan in- 
dentificeren, moeten de commissies elke 
twee jaar opnieuw worden samengesteld. 
Voorts dient aan elke vaste commissie 
een vaste wetenschappelijke staf te worden 
toegevoegd om deze van voldoende vak- 
specialistische kennis te voorzien.
Met Drees zou ik willen pleiten voor de 
instelling van een politiek penning
meesterschap binnen de politieke frakties, 
opdat de partijwensen kritisch worden 
bekeken en getoetst op hun financiële 
konsekwenties.
Dit zou een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren tot het tot stand komen van een 
consistente prioriteitenstelling binnen de 
fraktie. De afweging komt het beste tot 
zijn recht, wanneer de beleidsverant
woordelijkheid en de financiële verant
woordelijkheid in één hand komen te lig
gen. Daarom zou het politieke penning
meesterschap moeten toevallen aan de

leider van de fraktie, aldus prof. Koop
mans.

KABINET

De beslissingsmacht binnen het kabinet 
zou volgens de nieuwe hoogleraar moeten 
worden verlegd. De afwegingsvraagstuk- 
ken die op kabinetsniveau zoudpn moeten 
worden gepresenteerd en opgelost, worden 
door het non-interventiegedrag van de 
sektorministers onder het vloerkleed ge
veegd. De afweging binnen het kabinet zou 
moeten worden gecentraliseerd. Dit kan 
worden bereikt door de verantwoordelijk
heid voor de budgettaire aangelegenheden 
over te hevelen van minister van finan
ciën naar de minister-president.

Daarmee worden ook binnen het kabinet 
de beleidsverantwoordelijkheid en de 
financiële verantwoordelijkheid in een 
hand verenigd.

PROFIJTBEGINSEL

De baten en de lasten van overheidspro
gramma’s dienen zoveel mogelijk bij 
elkaar te worden gebracht door het vragen 
van een prijs of van een bijdrage van de 
belanghebbende groep, aldus prof. Koop
man. Dit bevordert een kritisch afwegen 
en een behoedzaam gebruik van de schaar
se middelen. Dit staat bekend als het 
profijtbeginsel. Het dient konsekwent te 
worden toegepast, tenzij de overheid op 
grond van ,,merit” -overwegingen of po
sitieve externe affekten het gebruik van 
bepaalde goederen en diensten wil sti
muleren.
De genoemde institutionele veranderingen 
zullen in combinatie met een konsekwente 
toepassing van het profijtbeginsel naar 
het gevoel van prof. Koopmans een sub
stantiële verbetering van de beheersbaar
heid van de overheidsuitgaven en dus ook 
van de belastingdruk.

H. L.

Gerda Brautigam bundelt brieven uit de formatie

Tilanus maakte in '56 weg vrij voor Burgers kabinetsformatie
,,In 1956 zijn Van Mastrigt en ik door 
De Gaay Fortman gevraagd om minister 
te worden. De Gaay Fortman was for
mateur. Hij wilde een kabinet maken 
zonder de PvdA. Maar ik vond dat niet 
voldoende was onderzocht of de PvdA 
er moest inkomen of er uit blijven. Ik 
heb neen gezegd tegen De Gaay Fortman. 
Van Mastrigt heeft hetzelfde gedaan, en 
daarmee is De Gaay Fortman verongelukt. 
Burger kon toen een kabinet maken waar 
de PvdA wel inzat.”
Deze mededeling doet drs. A. D. W. 
Tilanus in een interview met Gerda Brau
tigam. Dit vraaggesprek is opgenomen 
in het onlangs verschenen boek ,,Gedo
gen schreef hij gaat van au” . Gerda 
Brautigam heeft in deze bundel de, tij
dens de jongste kabinetsformatie, ge
wisselde brieven verzameld en van com
mentaar voorzien. Het boek wordt afge
sloten met interviews met Andriessen, 
Aantjes, Tilanus en Burger.
Vooral de interviews,- als nabeschouwing 
van de langste formatie uit onze par
lementaire geschiedenis, zijn zeer le 
zenswaardig. Tilanus gaat uitvoerig in op 
de positie en de opvatting van de CHU- 
Tweede Kamerfractie. In de vraagge
sprekken komen ook enkele verschil
len naar voren.
Zo antwoordt Aantjes op.de vraag van 
Gerda Brautigam: ,,Vind je niet dat An
driessen en jij (door Tilanus) knap voor 
joker zijn gezet? met onder meer: ,,Niet 
door Tilanus maar wel door de CHU- 
fraktie” .
Tilanus ontkent dit. ,,Wij hebben op 23 
februari alle drie gezegd ,,Redelijk over
leg over program en zetelverdeling” . 
Dat standpunt hebben wij gehandhaafd. 
De KVP en ARP niet. Als iemand voor 
joker is gezet, is het de CHU.
Uit de vraaggesprekken blijkt ook dat 
het - ondanks de houding van Tilanus 
in 1956 - weinig ,,klikte”  tussen Burger 
en deoud-CH-fraktieleider. Tilanus meent 
dat Burger' in ieder geval knap heeft 
gemanouvreerd. ,,Ik ben het er niet mee 
eens. Maar het is wel knap” .

VAN OER GLAS 
Heereiween

Blaas- en Slaginstrumentenfebriek
Telefoon 05130-22652

Burger stelt onder meer:
,,Er zijn een paar dingen in de CHU, die 
ik moeilijk kan verdragen. Hun woorden 
en daden zijn zo met elkaar in strijd. 
Ik heb Tilanus voor de televisie horen 
praten. De Formateur. De Vertegenwoor
diger van Hare Majesteit de Koningin. 
Allemaal met hoofdletters.
Het lijkt vreselijk respectvol. Maar daar 
hebben ze niet naar gehandeld. Het is 
trouwens een oud adagium van de CHU 
dat je elk kabinet moet beoordelen naar 
de situatie en niet meteen nee moet zeg
gen. Iets van gezagsgetrouwheid want 
het is de regering. De anderen hebben 
zulke opvattingen niet in die mate. De 
CHU wel. Tilanus was erg in strijd met 
zijn christelijk-historische opvattingen. 
Als links mens heb je trouwens nogal 
eens het vervelende gevoel dat al hun 
mooie woorden voor de gelegenheid zijn 
waar ze te pas komen. Als het er op 
aan komt ze waar te maken, gebeurt 
het niet. Dat heeft me wel een beetje 
geïrriteerd, ja. Van jeugdfrustraties ben 
ik me niks bewust, dat laat ik aan an
deren ter beoordeling.
. . .  ,,Ik heb het een blok aan het been 
genoemd en dat is mij kwalijk geno
men. Maar zo zou het geweest zijn en 
dat was niet correct. Ik heb precies 
neergeschreven waarom dat zo was en 
ook wat dat betreft ben ik met het eind
resultaat tevreden” .

TIJDSDOCUMENT

Het boek van Gerda Brautigam is voor
al interessant als tijdsdocument. Voor 
de belangstellende lezer biedt het een 
schat aan informatie. Alle gewisselde 
brieven heeft men bij elkaar.
De schrijfster - gedurende bijna tien 
jaar lid van de Tweede Kamer voor 
de PvdA - zegt nadrukkelijk geen neu
traal boek te hebben geschreven. Het 
siert haar dat dit ,,partijdige boek”  niet 
eenzijdig propagandistisch is geworden. 
Maar de eenzijdigheid van haar bena
dering geeft dit boek wel een aantal 
tekortkomingen.
In het slot van haar overzicht schrijft 
zij: ,,Wie de moeite neemt de overeen
komst van de ministers van 3 mei 
ie vergelijken met het uitgebreide stuk 
van formateur Burger van 19 februari 
kan zich niet geheel aan de conclusie 
onttrekken dat tenminste twee maanden 
touwtrekken en kissebissen ons bespaard 
hadden kunnen blijven” .
Bij het lezen van zo’n opmerking vraagt 
men zich wel af of Gerda Brautigam 
de problematiek misschien niet begre
pen heeft. Het maakt wel duidelijk dat 
de interne problemen haar niet uitge
legd zijn. Hoewel toch maanden over 
de zogenaamde ,,patstelling”  gesproken 
en geschreven is.
Eenzijdig is het boek ook in de benade
ring van de problematiek. Dat de slot- 
briei van de CHU aan Ruppert en Bur
ger niet volledig is afgedrukt, wil ik 
niet over vallen. Maar zowel in de do
cumentatie als in de interviews ontbreekt

een weergave van de problemen rond 
de ,,ontmanteling”  van het schaduwka
binet, waarbij onder meer Van Mierlo 
zijn plaats verloor. Biesheuvel heeft 
niet toegestemd in een interview. Waar
om geen vraaggesprek met Ruppert is 
opgenomen blijft onbegrijpelijk.
Dit maakt duidelijk dat het verhaal dat 
een volledig inzicht geeft in de jongste 
formatie nog niet geschreven is. Ver
moedelijk zullen we hierop moeten wach
ten tot de hoofdrolspelers hun memoires 
publiceren.

Ondanks de gememoreerde tekortkomin
gen is ,,Gedogen schreef hij gaat van au”  
een welkome aanwinst.

H. van Spanning.

1) ,,Gedogen schreef hij gaat van au” ; 
de brieven van mr. J. A. W. Burger 
in het stramien der gebeurtenissen ge
plaatst door Gerda Brautigam Uitg. Con
tact, Amsterdam; prijs f 12,90.
2) Burger stamt uit een CH-familie.

Dr. R. J. H. Kruisinga 
voorzitter van de 
centrale raad voor de 
ki nderui tzend i ng
Dr. R. J. H. Kruisinga, voorzitter van 
de CHU-fractie in de Tweede Kamer en 
oud-staatssecretaris van volksgezond
heid en van verkeer en waterstaat is maan
dag jongstleden geïnstalleerd als voor
zitter van de centrale raad voor de kin- 
deruitzending.
In zijn installatierede zei dr. Kruisinga, 
dat in het kader van de kinderuitzending 
op korte termijn een aantal belangrijke 
zaken moet worden bestudeerd. Hij noem
de de ontwikkeling van normen en voor
waarden voor kinderuitzending, de bete
kenis van de tijdelijke milieuverwisse- 
ling en eventuele gevaren bij langdurige 
opname. Ook de financieringsmogelijkhe- 
den, eventuele nieuwe samenwerkings
verbanden en toekomstige taken zullen 
onderwerp van studie moeten uitmaken. 
Volgens de nieuwe voorzitter moet de 
raad wegen aangeven om functies, die af
gekapt kunnen worden ook inderdaad af te 
kappen en om nieuwe uitdagingen tege
moet te treden. ,,AIs de kinderuitzending 
de nieuwe taken, die zich aandienen, op 
de juiste wijze weet aan te pakken, is een 
belangrijke functie weggelegd in de tota
liteit van de welzijnszorg en de jeugd
zorg” .

Bij de kinderuitzending wordt onderscheid 
tussen medische en niet-medische kin
dertehuizen. De medische zijn erkend in 
het kader van de AWBZ, de algemene wet

bijzondere ziektekosten, en de niet- 
medische niet.
De niet-medische kindertehuizen dreigen 
in ernstige financiële moeilijkheden te ge
raken. Omdat zij niet erkend zijn, worden 
de subsidies van de overheidswege inge
trokken. Het is voorts niet zeker, dat de 
gemeenten de fipanciering van de kinder
uitzending via de algemene bijstandswet 
zullen kunnen blijven voortzetten. Dr. 
Kruisinga wees er in zijn rede op, dat er 
praktisch geen verschil is wat de so 
ciale herkomst betreft van de kinderen uit 
de beide soorten tehuizen. ,,Het is dan ook 
niet juist onderscheid te maken in de fi
nanciering” , aldus de nieuwe voorzitter. 
Hij bepleitte een voorlopige oplossing: 
financiering uit de aanvullingsfondsen van 
de ziekenfondsen.
Er zijn thans 16 niet-erkende tehuizen. Zij 
namen vorig jaar 2.734 kinderen op, met 
182.884 uitzenddagen. De erkende tehui
zen, 14 in totaal, hadden 2.465 kinderen 
met 355.330 uitzenddagen.
Bijzondere aandacht zal er volgens dr. 
Kruisinga moeten zijn voor de kinderen 
uit gebroken gezinnen, dat zijn gezinnen 
waar ouders gescheiden zijn, een of bei
de ouders overleden zijn of invalide. In 
de medische kindertehuizen zijn namelijk 
21 procent van de kinderen uit gebroken 
gezinnen afkomstig en in de niet-medische 
28 procent.

H. L.
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CHU-fraktieleider m eent:

Financieel dekkingsplan

is eenzi jdig
Bij de behandeling van de miljoenennota 
heeft dr. Kruisinga in zijn rede tijdens 
de algemene beschouwingen kritiek gele
verd op twee hoofdpunten van het rege
ringsbeleid.
Het financieel dekkingsplan is volgens de 
CHU eenzijdig. Daarnaast acht de fraktie 
het onjuist dat de vergroting van het struk- 
turele begrotingstekort geheel gebruikt 
wordt voor het dekken van nieuwe uitga
ven.
Kruisinga betreurde het dat het bedrag dat 
nu geheel gebruikt wordt voor uitgaven
vergroting niet tevens is aangewend voor 
matiging van de belastingdruk.
Hij vroeg zich af hoe het kabinet de ko
mende tijd onverwachte tegenvallers in 
de financiële sector wil opvangen. Tevens 
houdt dit het risico in dat de uitgaven de 
volgende jaren veel minder sterk kunnen 
stijgen; terwijl thans wordt gesteld in alle 
begrotingshoofdstukken, dat er nog slechts 
sprake is van een eerste aanzet van het 
beleid.
Daarnaast moet worden bedacht dat de 
overheid zich middelen verschaft uit niet 
belasting-opbrengsten. In dit verband wees 
de CH-woordvoerder op de verhoging van 
de aardgasprijs; en diverse andere 
tariefsverhogingen.
De drukstijging bedraagt formeel 0,6% 
maar gelet op het karakter van sommige 
tariefsverhogingen is de drukstijging in 
materiële zin beslist hoger.
Bovendien moet in de premiesector van

de sociale verzekering nOg een stijging 
worden verwacht. Daarom is het dringend 
noodzakelijk dat grote ernst gemaakt wordt 
met het op elkaar afstemmen van de col
lectieve en particuliere bestedingen. De 
scR  hooft voriu iaar reeds gepleit voor 
ëë!i 5®.y?tegreerd budget-bestedingen- en 
inkomensbeleid.
De commissie van deskundigen heeft in 
een ambtelijk rapport nadrukkelijk ge
steld dat indien de beoogde loon- enprijs- 
matiging niet tot stand komt, de regering 
van de vergroting van de begrotingsruimte 
geen gebruik zal mogen maken.
De regering gebruikt echter nu reeds alle 
mogelijkheden. De belastingdruk stijgt 
meer dan de christen-democraten in hun 
program acceptabel achten. De niet be
lastingmiddelen stijgen fors. Een aantal 
tarieven stijgt sterk.
De begroting berust ook verder op ver
onderstellingen die nog moeten worden 
waargemaakt. Iedereen die deze materie 
kent, weet hoe moeilijk dat zal zijn.

Wij zijn van mening dat het kabinet 
op dit punt de zaken niet als een goed 
huisvader beheert. In het kader van de 
inflatiebestrijding, waaraan dit kabinet 
terecht een hoge prioriteit geeft, zijn wij 
van mening dat de vergroting van het 
strukturele begrotingstekort niet eerder 
mag worden aangewend dan wanneer re
delijkerwijs mag worden aangenomen dat 
de voorwaarde van de gematigde loon-

. en prijsontwikkeling zal worden verwezen
lijkt. Wanneer het anti-inflatiebeleid min
der resultaten heeft dan was aangenomen 
zal het noodzakelijk zijn bepaalde uit
gaven te bevriezen, aldus de heer Krui
singa.

WERKGELEGENHEID

De CH-fraktieleider sprak zijn twijfel uit 
over de vraag of de aanpak door dit kabi
net van de werkloosheid wel doeltreffend 
is. .Hij vreesde dat men ook de komende 
jaren slechts tot incidentele maatrege
len zal komen, die het werkloosheidspro
bleem als zodanig niet oplossen.
Spreker betwijfelde of het kabinet de 
goede overlegsfeer tussen overheid en 
bedrijfsleven, die nodig is om tot een 
goed beleid te komen gunstig heeft be- 
invloed. Hij wees in dit verband op de ge
kozen methode van loonsverhoging; de 
prijsmaatregelen en de revaluatie, die 
vooral in de landbouw gróte ontstemming 
heeft gewekt
Spreker vroeg tenslotte om spoedige in
diening van de memorie van antwoord op 
de nota inzake de buitenlandse werkne
mers. Ook onderstreepte de heer Kruisinga 
de noodzaak om een nota over de proble
men in het oosten van het land uit te 
brengen.

H. van Spanning.

Dr. Kruisinga:
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Kabinet behandelt middenstand en landbouw onrechtvaardig
,,Waarom moet de middenstand die sterk 
door de inflatie wordt benadeeld ook nog 
eens sterk door de bestrijding van de 
inflatie wordt getroffen? De behande
ling van de middenstand en de landbouw 
door dit kabinet vinden wij onrechtvaar
dig” .
Tot dit oordeel kwam de CHU-fraktielei- 
der dr. Kruisinga in zijn rede bij de al
gemene beschouwingen in de Tweede Ka
mer.
De getroffen prijsmaatregel zal in Zijn 
uitwerking er toe leiden dat in veel ge-

Europa-plan 

van c.d.-partijen 

in EEG

In het jaar 1980 moet de Europese re
gering haar beslag hebben gekregen. Dit 
blijkt uit een plan, dat de christen-demo- 
cratische partijen binnen de EEG hebben 
opgesteld tijdens een tweedaags congres 
dat vorige "week te Namen in België is 
gehouden.

Het plan, ook Europa-plan genaamd, moet 
voeren tot een initiatief van het Europese 
parlement ter verwezenlijking van de 
Europese Unie. In januari volgend jaar 
zal het plan uitgangspunt moeten zijn voor 
een debat te Straatsburg, waar het Euro
pese parlement vergadert.
De Europa-ministers van de verschil
lende regeringen moeten onafhankelijk 
van die regeringen kunnen optreden, aldus 
de Europese christen-democraten. Zij 
vinden voorts dat het Europese parlement 
rechtstreeks gekozen moet worden en dat 
een landenkamer tot stand dient te ko
men, waarin de nationale belangen van de 
negen EEG-landen worden behartigd. ,

H. L.

vallen het rendement zal dalen. Tegen de 
achtergrond van de inkomensontwikkeling 
is dat voor die groep een volstrekt on
billijke zaak. Reeds nu wordt verwacht 
dat de inkomens in het midden- en klein
bedrijf achter zullen blijven bij dat van de 
werknemers.
Inkomensbeleid moet rechtvaardig zijn. 
Die rechtvaardigheid is hier zoek, al
dus Kruisinga.

De regering heeft de landbouw compen
satie geboden als gevolg van de revalua
tie. Maar het betreft hier een gedeelte
lijke en tijdelijke compensatie. Inkomens
dalingen zullen het gevolg zijn. De land
bouw ervaart dat als onrecht. Kruisinga 
achtte het onbegrijpelijk dat de regering 
pretendeert een inkomensbeleid te voe
ren, waarbij enerzijds een groep kleine 
ondernemers, waaronder middenstand en 
landbouw, rechtstreeks in hun inkomens
positie wordt aangetast; terwijl daarnaast 
een reële inkomensverbetering voor 1974 
in het vooruitzicht wordt gesteld.
Het kabinet richt zich in die zin niet 
tot het hele Nederlandse volk; namelijk 
niet tot middenstand en landbouw. De CHU 
ziet dit als een meten met twee maten. 
Kan die politiek het predicaat sociaal- 
rechtvaardig dragen? Een discriminatie 
van een deel der bevolking is voor de 
CHU niet aanvaardbaar.
Het voeren van een rechtvaardige sociaal- 
economische politiek brengt met zich mee 
dat er een aantal evenwichtige maatrege
len moet worden getroffen. De bevolkings
groepen moeten gelijkwaardig worden be
handeld. Een regeringsbeleid dat hier ern
stig mee in strijd is, ondervindt bij ons 
ernstige tegenkanting.

Kruisinga vroeg de regering met nadruk 
te verklaren of zij zowel voor middenstand 
en landbouw als voor de werknemers een 
inkomensbeleid wil voeren dat gericht is 
op een gelijkwaardige behandeling. Als ze 
dat niet doet wil het kabinet daarop dan 
terugkomen en in de .toekomst wel een 
dusdanig beleid voeren en hiervoor maat
regelen aangeven, aldus de CH-woord
voerder. *

H. van Spanning. Dr. R. Jv H. Kruisinga
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L. C. van Dalen {lid Unieraad)

„Kinderbijslag niet gebruiken 
als instrument 
bevolkingspolitiek”
„De politiek om de kinderbijslagverzeke- 
ring te gebruiken als instrument van de 
bevolkingspolitiek is in strijd met de rech
ten van de mens om naar eigen inzicht 
het kindertal en de spreiding van de ge
boorten te bepalen. Bovendien is een 
dergelijke politiek, om bijvoorbeeld de 
kinderbijslagen van het derde of vierde 
kind af te schaffen waardoor ouders eco
nomisch genoodzaakt worden het aantal 
geboorten te beperken.
Het geboortecijfer in Nederland daalt nog 
steeds zonder dat de kinderbijslag is ver
laagd of gedeeltelijk is afgeschaft. Hogere 
kinderbijslagen in België en Frankrijk 
hebben geen verhoging van het geboorte
cijfer tot gevolg gehad.
Daarom kunnen wij in West-Europa de 
verantwoordelijkheid voor de gezinsgroot
te bij de ouders laten en hen daarbij 
helpen via de gezondheidszorg en de 
permanente educatie” .
Dit heeft de heer L. C. van Dalen vorige 
week gezegd ter gelegenheid van zijn 
installatie tot voorzitter van de Raad van 
Arbeid te Assen. De heer Van Dalen, die 
lid is van de Unieraad van de CHU, is 
vele jaren vice-voorzitter van het CNV 
geweest.
De nieuwe voorzitter van de Raad van 
Arbeid te Assen greep zijn installatie 
aan om te spreken over het zeer actuele 
onderwerp: de herwaardering van de kin
derbijslagen in het kader van de inko
mensverdeling. Met name besprak hij en
kele sociaal-politieke beleidslijnen, 
waarom de herwaardering zal draaien.

Na de gedachte verworpen te hebben, 
dat de kinderbijslag gebruikt kan worden 
als instrument van de bevolkingspoli
tiek besprak de heer Van Dalen de vraag, 
waarom, als de ouders ook in financieel 
opzicht verantwoordelijk gesteld mogen 
worden, toch nog gesproken kan worden 
over een correctie op de primaire in
komensverdeling.
,,De wetgeving” , aldus de heer VanDalen, 
is altijd van het .standpunt uitgegaan dat 
het inkomen voldoende dient te zijn voor 
een gezin, van gemiddelde grootte, dat 
wil zeggen, man, vrouw en twee kinderen. 
Deze grootte wordt demografisch zo lang
zamerhand als normaal beschouwd. Na de 
Tweede Wereldoorlog is echter met die 
inkomensstandaard gebroken. Economisch 
was binnen de nodige matiging een alge
mene loonsverhoging niet mogelijk. 
Daarom kwam onder meer een kinder- 
bijslagregeling voor het eerste en het 
tweede kind van loontrekkenden tot stand. 
Men wil die maatregel nu van verschil
lende kanten ter discussie stellen, omdat 
het een achterhaalde zaak zou zijn. Er 
wordt geredeneerd dat de welvaart zo is 
gestegen, dat zeker de eerste twee kinde
ren van het huidige loon kunnen worden 
onderhouden. Dat is niet juist. De wel
vaart is wel toegenonien, doch tevens 
is het niveau gestegen van wat als een 
sociaal aanvaard minimum-niveau wordt 
gezien. De bestedingsmogelijkheden zijn 
daardoor wel verbeterd. Toch is een in 
de loonpolitiek als sociaal aanvaard mini- 
mum-niveau nog geen bestaansminimum 
wat de noodzakelijke kosten van het be
staan van een gezin met twee kinderen 
in ons huidige cultuurpatroon in voldoende 
mate dekt. Maatschappelijke werkers die 
regelmatig gezinnen helpen verantwoord 
te budgetteren, kunnen er van getuigen 
hoe man en vrouw in de minimale sfeer 
met hun kinderen nauwelijks aan een 
redelijk menswaardig bestaan toekomen. 
Vandaar dat we ook en passant praten 
over de strukturele verhoging van het 
minimum-loon.
Verdere bevriezing van de bijslagen of 
afschaffing van de kinderbijslag brengen 
de laagstbetaalden in de positie van eco
nomische achteruitgang in hun toch al 
zeer relatieve welvaartspositie” , aldus 
de heer Van Dalen in zijn installatie- 
rede.
Hij wees er op, dat een compensatie in 
de loonsfeer procentueel of minimaal de 
beperkte voor reele welvaartsverbetering 
beschikbare loonruimte verre te boven 
gaat. Die inruil kan dus niet plaats vinden. 
,,Een te sterke loonsverhoging aan de 
voet betekent immers een opkrikken van 
het gehele loongebouw. En een compen
satie over de gehele linie betekent meer 
loonkosten. Want dan krijgen ook deonge-

Op 3 oktober werd CH-Unieraadslid L. C. 
van Dalen geihstalleerd als voorzitter van 
de Raad van Arbeid te Assen. Graag voegt 
de redactie van De Nederlander haar 
felicitaties bij deze foto.

huwden en de gezinnen zonder kinderen 
een extra-loonsverhoging” .

TEGEMOETKOMING

Volgens de nieuwe voorzitter van de Raad 
van Arbeid te Assen blijft een tegemoet
koming in de kosten van het levensonder
houd en de opvoeding van de kinderen 
terwille van de kwaliteit van het bestaan 
van gezinnen met lagere inkomens als 
bouwstenen voor onze maatschappij op 
zijn plaats. ,,Wij blijven spreken van 
tegemoetkoming om te onderstrepen dat 
ouders zoveel mogelijk naar draagkracht 
financieel verantwoordelijk blijven voor 
het levensonderhoud en de opvoeding van 
de kinderen” . ,
De heer Van Dalen zei, dat als gesproken 
wordt over een herverdeling van de kinder
bijslagen met het kabinet niet voorbij 
gegaan kan worden aan het feit, dat er 
een algemeen streven bestaat naar een 
meer gelijkmatige inkomensverdeling 
waar alle inkomens bij worden betrokken. 
,,Deze inkomensverdeling behoort in de 
eerste plaats gericht te zijn op het schep
pen van ontplooiingskansen voor alle 
mensen en de daarmee samenhangende be
hoeften. Wij moeten de relatieve gelijk
heid van besteedbaar inkomen realiseren 
en daarbij zover mogelijk gaan” .
Het gaat, zo zei de heer Van Dalen, om de 
materiële behoefte aan een tegemoet
koming in de additionele kosten, welke 
het grootbrengen en het opvoeden van de 
kinderen voor de ouders meebrengen. 
Deze meeruitgaven kunnen volgens hem 
omschreven worden als stijging van de 
gezinsuitgaven, welke nodig zijn om in 
een gezin met kinderen eenzelfde ma
teriële welstand, dat wil zeggen besteed
baar inkomen te verkrijgen als in een 
gezin zonder kinderen met eenzelfde be
steedbaar inkomen.
,,Er dient te worden uitgegaan yan het 
besteedbaar inkomen omdat in ieder geval 
moet zijn afgetrokken wat fiscaal en door 
middel van premies sociale verzekering 
is betaald aan de collectieve voorzie- 
■ningen, waarbinnen reeds inkomens-over- 
drachten plaatsvinden.
Zoals eerder door mij is geconstateerd 
mogen de meeruitgaven niet geheel worden 
vergoed om ouders financiële verantwoor
delijkheid voor de kinderen te doen be
houden.
De vraag is evenwel hoe groot de tege
moetkoming moet zijn. Destijds ging de 
SER met een veronderstelling uit van 
40 procent van de additionele kosten per 
kind, gerelateerd aan het gemiddelde in
komen van de werknemers. Mijns inziens 
moeten wij in de maatschappij waar we 
het gezin zien als een bouwsteen voor de 
vooruitgang en waar we waarde hechten 
aan de persoonlijke ontplooiing van ouders 
en kinderen, de ouders die toch in het 
algemeen financiële verantwoordelijkheid

willen dragen voor het onderhoud en de 
opvoeding van de kinderen, tenminste 
halverwege tegemoet komen” , aldus de 
heer Van Dalen.
Dit betekent, zo zei hij, een minimum van 
50 procent bij een gemiddeld besteedbaar 
inkomen, wat uiteraard hogere besteed
bare inkomens verlaagt en lagere be
steedbare inkomens verhoogt.
Naarmate er meer kinderen zijn daalt 
het welvaartspeil van een gezin met kinde
ren. Tot welke grens mag die daling zich 
voortzetten? Destijds kwam men op grond 
van de toen geldende kinderbijslagbe- 
dragen bij de berekening van de verhou
ding gecorrigeerd gezinsinkomen ten op
zichte van de totale gezinslasten op ruim 
3:4, dat is 75 procent.
Het welvaartspeil van een gezin met 
kinderen mag naar de mening van de heer 
Van Dalen niet verder dalen dan tot 
80 procent.
,,Bij de vaststelling van dfe progressie 
in de kinderbijslagbedragen dient met 
die gewenste uitkomst rekening te worden 
gehouden.
Stijgt echter de hoogte van het besteed
baar inkomen dan gaat men meer uitgeven 
aan het onderhoud en de opvoeding van 
de kinderen.”

NIET TOE OVERGAAN

Deze feitelijke constatering zou kunnen 
leiden tot de conclusie dat bij een hoger 
inkomen een hogere kinderbijslag moet 
worden gegeven.
Daar kan echter niet toe worden over
gegaan als men werkt met een relatering 
aan een gemiddeld besteedbaar inkomen 
terwille van een meer gelijkmatige in
komensverdeling daarbij rekening hou
dende met de financiële draagkracht. 
Daarom rijst terecht de vraag, aldus de 
heer Van Dalen, of bij een hoger inkomen- 
niet meer welvaartsruimte ontstaat om 
de hogere kosten tengevolge van niveau- 
verhoging der verzorging en opvoeding 
op te vangen. De curve van de toenemende 
kosten van levensonderhoud verloopt 
immers veel vlakker dan de curve van de 
toenemende besteedbare inkomens.
Men kan zelfs stellen dat de tegemoet
koming in de additionele kosten bij hogere 
inkomens om die reden kan afnemen door 
niet alle kinderen mee te rekenen. Er 
zijn al eens voorbeelden gelanceerd.

GELIJKMATIG

Geen kinderbijslag voor een eerste kind 
boven de f30 .000,--. Boven de f35.000,-- 
niet voor een tweede kind, enz. Met het 
stellen van inkomensgrenzen in de kinder- 
bijslagregelingen hebben de Raden van 
Arbeid indertijd niet zulke gunstige erva
ringen opgedaan. Er moet controle zijn. 
Dat is dan achteraf. Allerlei terugvorde
ringen zijn het gevolg. De hele geschiede
nis van de inkomensnivellering bij de cao- 
onderhandelingen van dit jaar heeft ons 
bovendien geleerd en partijen er toe 
gebracht om eerst eens een studie te doen 
verrichten welke effecten door de voor
gestelde maatregelen bij de verschillende 
inkomenscategorieën opjreden. Laat dit 
een waarschuwing zijn alvorens we weer 
grenzen stellen en misschien zeer wille
keurig te werk gaan, want het gaat om 
een gelijkmatige vefdeling over alle in
komens. Een alternatief voor de totale 
afschaffing van de kinderbijslag is de ge
lijktijdige verhoging van de kinderaftrek 
voor de loon- en inkomstenbelasting, 
waarbij lager betaalden negatieve inkom- 
sten-„belasting”  zouden moeten ont
vangen, dat wil zeggen, dat de fiscus 
niet alleen neemt maar ook geeft.
Van een negatieve belasting kunnen we 
zeggen dat dit een systeem van gezins- 
subsidie is.

De geldelijke steun aan het gezin wordt 
gerelateerd aan het inkomen, dat zuiver 
kan worden besteed. Bij de uitvoering 
komt de belastingdienst, het orgaan dat 
de inkomens kent, aan bod. Deze dienst 
werkt achteraf. Er moeten voorschotten 
gegeven worden om op tijd te kunnen 
uitbetalen. Het risico van terugvorde
ringen lijkt groot. De gezinssubsidie zal 
sociaal gezien als een periodieke uit
kering herkenbaar moeten blijven en niet 
volledig in de wekelijkse of maandelijkse 
loonstrook verloren moeten gaan.
Men wendt de periodieke uitkeringen 
namelijk in veel gevallen aan voor de 
grote noodzakelijke gezinsuitgaven.”

Tot zover enkele passages uit de instal- 
latierede van het Unieraadslid Van Dalen 
ter gelegenheid van het aanvaarden van 
de functie van voorzitter van de Raad van 
Arbeid te Assen.

H. L.

Kruisinga over reclame
Het reciame-vakblad Ariadne heeft de 14 
fractievoorzitters hun mening gevraagd 
over reclame. De antwoorden op de 
vragen zijn even geschakeerd als de, 
politieke gevoelens in ons landje. Over 
het algemeen accepteren de partijen de 
reclame, de meeste vinden dat reclame 
nuttig is als element in de samenleving. 
In het algemeen zijn onze politieke par
tijen niet geporteerd voor regelingsmaat- 
regelen, maar men zou wel voorschriften 
willen zien, zoals een wettelijke uitwer
king van de bestaande code. De PSP 
neemt bij de beantwoording van de vra
gen over reclame een aparte (tégen) 
positie in, want zij vindt reclame een 
verderfelijke uiting van de consumptie
maatschappij die mede helpt deze in stand 
te houden.

Fractieleider van de CHU, dr. R. J. H. 
Kruisinga gaf op de vier vragen de vol
gende antwoorden:

Hoe staat u tegenover reklame in het 
algemeen?
- Ik ben van oordeel dat reklame eerlijk 
en zakelijk moet zijn. Reklame moet 
voorts een voorlichtend karakter hebben. 
Als reklame goede voorlichting geeft en 
als reklame zakelijk en eerlijk is kan

reklame een nuttige functie vervullen.

Bent u een voorstander van regerings
maatregelen die de vrijheid van de re
klame beknotten?
- Tegen duidelijke uitwassen op het gebied 
van reklame moet kunnen worden opge
treden. Hetzij via een regeling van het 
bedrijfsleven zelf, (bijv. afspraak op 
het gebied van de geneesmiddelen- 
reklame), hetzij via regeringsmaat
regelen.

Welke vorm van reklame irriteert u het 
meest en wat vindt u de beste?
- Oneerlijke reklame irriteert mij het 
meest. Goede reklame vind ik reklame 
als het voorlichtend en eerlijk is. Een 
voorbeeld is de catalogi van bloembollen 
en heesters die we regelmatig in de bus 
krijgen. We bepalen op grond daarvan 
onze keus.

Hoe staat u tegenover reklame voor uw 
eigen partij?
r Reklame mag dan niet anders zijn dan 
voorlichtend en moet noodzakelijke infor
matie geven. Dan heeft reklame die aan de 
eis van zakelijkheid en eerlijkheid voldoet 
ook voor politieke partijen zin.

V .  D.

Bespreking over samenwerking in 

provincie Groningen

De kamerkring Groningen van de CHU be
legt een voor de gehele provincie Gro
ningen bestemde vergadering op zater
dag 13 oktober aanstaande in de ,,Tref- 
koel”  aan de Zonnelaan 30 in de stad Gro
ningen. Gesproken zal worden of de drie 
christen-democratische partijen KVP, 
ARP en CHU bij de provinciale staten
verkiezingen in Groningen al dan niet 
met één lijst zullen uitkomen.
Op bestuurlijk niveau zijn de drie be
sturen het eens geworden over één pro
gramma, één fractie en één lijst.

Op de vergadering, die des morgens 10 
uur aanvangt, zal het christelijk-histo- 
rische Tweede-Kamerlid T. Tolman een 
nabeschouwing houden over het algemene 
politieke debat, dat deze week in de 
Tweede Kamer gehouden is.

Voor het bij wonen van deze vergadering 
zijn geen uitnodigingen verzonden naar 
de individuele leden van de CHU in de 
provincie Groningen. Aan de besturen 
van de kiesverenigingen is verzocht 
er ruchtbaarheid aan te geven.
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De bevoegdheden van het Europees parlement
door: mr. W. Schotten, lid van de Tweede Kamer voor de CHU en lid van het Europees parlement

Vorige week op 4 en 5 oktober heeft het 
Europees parlement in Luxemburg een 
belangrijke zitting gehouden. Onderwerp 
van bespreking vormden de toekomstige 
bevoegdheden van het Europees parlement. 
Op 21 april 1970 is besloten dat met 
ingang van 1 januari 1975 de inkomsten 
van de Europese Economische Gemeen
schap niet meer voor een belangrijk deel 
zullen bestaan uit bijdragen van de lid
staten, maar voor het geheel uit 
zogenaamde eigen middelen. Behalve de 
invoerrechten en de landbouwheffingen, 
zullen die middelen bestaan uit een opslag 
van ten hoogste één punt op de omzet
belasting (welke belasting in de lid-staten 
wordt geheven naar het systeem van de 
toegevoegde waarde).
In 1970 is afgesproken dat één en ander 
gepaard zal gaan met een uitbreiding 
van de budgettaire bevoegdheden van het 
Europees parlement. Op de top
conferentie van Parijs van oktober 1972 
is nog eens bevestigd dat deze nieuwe 
wijze van financiering van de uitgaven 
van de EEG inderdaad gepaard zal gaan 
met een uitbreiding van deze bevoegd
heden.

'Om hieraan uitvoering te geven heeft de 
Commissie van de Europese Gemeen
schappen (eenvoudig gezegd een college 
dat als dagelijks bestuur van de EEG 
fungeert en waarin alle negen lid-staten 
één of meer vertegenwoordigers hebben; 
voor Nederland de christen-democraat 
en oud-minister van landbouw, ir. P. 
Lardinois) in juni 1973 een aantal voor
stellen ingediend.

Op deze voorstellen heeft het Europees 
parlement in de afgelopen maanden in 
het kader van de commissies voor de 
begrotingen (met als rapporteur de Franse 
socialist Spénale) en de politieke com
missie (met als rapporteur de Engelse 
conservatief Kirk) gestudeerd. De 
christen-democratische fractie - waartoe 
zoals bekend de Nederlandse leden van 
het Europees parlement afkomstig uit 
KVP, ARP en GHU behoren - heeft een 
belangrijk deel van drie studiedagen te 
Namen in de eerste week van oktober 
aan deze materie gewijd.

NIET VER GENOEG

Algemeen was de opinie èn inde christen

democratische fractie èn in het totale 
parlement dat de voorstellen van de Euro
pese Commissie niet ver genoeg gaan. 
Op een aantal punten zijn de voorstellen 
wel bevredigend, maar anderzijds heeft 
de Commissie toch te veel de eindbeslis
sing in handen van Commissie en Raad 
van Ministers gehouden. Het parlement 
heeft uitvoerig gesproken over de vraag 
wat in de gegeven situatie als politiek 
haalbaar kan worden beschouwd. Met name 
de Engelsman Kirk heeft er op aan
gedrongen bij het vragen van meer be
voegdheden ook realistisch te blijven uit 
een oogpunt van aanvaardbaarheid voor 
de Raad van Ministers. Het is naïef 
om te denken dat het parlement alles zal 
kunnen verkrijgen wat het zich wenst, 
maar anderzijds moet het parlement er 
ook voor waken akkoord te gaan met een 
procedure die in werkelijkheid geen uit
breiding van bevoegdheden geeft.
Tijdens het laatste deel van het debat 
ontpopte zich een belangrijk verschil 
tussen socialisten en christen-demo- 
craten. De eerste groep wilde onverkort 
vasthouden aan het recht van het laatste 
woord van het parlement, ook al was 
nagenoeg iedereen van de niet- 
haalbaarheid van de gevraagde formu
leringen overtuigd. De christen-demo- 
craten vonden het verstandiger met hand
having van hun uitgangspunt met een wat 
gematigder formule genoegen te nemen.

ONDERSTREEPT

De Nederlandse regering onderstreepte 
het belang van dit debat door de aan
wezigheid van staatssecretaris Brink
horst. Deze bewindsman van Buitenlandse 
Zaken nam - als enig vertegenwoordiger 
van een kabinet van één der lid-staten - 
ook aan het debat deel. Het is de vraag 
of uit tactisch oogpunt dit optreden als 
éénling wel zo verstandig was, temeer 
waar de verklaring van de staats
secretaris geen wezenlijk nieuwe punten 
bevatte. Democratie op Europees niveau, 
aldus Brinkhorst, is een voorwaarde voor 
het juist functioneren van het gezag op 
Europees niveau. Voor de Nederlandse 
regering is er een onverbrekelijk ver
band tussen de uitbouw van de EEG naar 
een Europese Unie en de uitbreiding van 
de bevoegdheden van het Europese parle
ment. Bij deze uitbreiding nemen de 
uitbreiding van de budgettaire bevoegd-

Op de advertentie-toer!
Het zit de PvdA toch niet lekker, dat zij 
en in haar het kabinet-Den Uyl beschul
digd wordt van het feit, dat de midden
groepen het slachtoffer worden van een 
stukje praktijk uit keerpunt ’72. Een grote 
advertentie in de NRC van zaterdag j.1. 
poogt de zaken te verduidelijken. De PvdA 
zet hierin uiteen hoe het in de middengroe
pen gemakkelijk te leven is, zelfs onder 
een bewind-Den Uyl. Het zijn fraaie reken
sommetjes, die natuurlijk de kosten baga
telliseren. Een gezin met twee kinderen, 
waarvan de vader f32.000,- per jaar ver
dient, behoeft slechts f23,- per maand 
meer te betalen aan belastingen. Inclusief 
de prijsstijgingen. Wij hadden in zo’n 
advertentie graag gezien hoe een PvdA 
rekent, wanneer dat gezin van f32.000,- 
nu eens vijf opgroeiende kinderen heeft 
die de middelbare en lagere school be
zoeken. De PvdA zegt in deze adver
tentie niet van ongenuanceerde verlich
ting te houden, nadat zij Wiegels opmer- 
kingén als volgt samenvat: ,,Hij (Wiegel) 
suggereert dat de nieuwe belastingvoor
stellen de mensen uit de middengroep zo 
ongeveer tot de bedelstaf zal brengen” .

Neen, de PvdA-advertentie is er een om 
kiezers te lijmen en weerlegt niet het 
feit, dat het sociale beleid van dit kabi
net door de middengroepen moet worden 
betaald.

PRIJSBELEID

Wat mij dezer dagen opviel bij enkele huis- 
bezoekjes aan bejaarden: ,,Het kabinet 
van meneer Den Uyl zal zeker de hogere 
inkomens kortwieken. Dat zal wel nodig 
zijn. Maar wat ik nu zo gek vind. Mijn 
vrouw en ik kopen steeds een halfje 
brood bij de bakker en bij de melkboer 
een halve liter melk, vla of yoghurt. 
Dat is allemaal niet in prijs verlaagd. 
Wij als bejaarden kunnen toch moeilijk 
grotere hoeveelheden inkopen om; van

prijsverlagingen te profiteren.” Aldus een 
gepensioneerde huisvader.

SER EN POOLSE
LANDDAG

Minister Boersma voelt er niets voor 
om afgevaardigden van het Hoger Per
soneel als vertegenwoordigers van werk
nemers in de Sociaal Economische Raad 
op te nemen. ,,We gaan er in de SER 
geen Poolse Landdag van maken,”  moet 
de bewindsman hebben gezegd. Terecht 
is het dagblad de Tijd in zijn weke
lijkse bijlage hierover een beetje ver
baasd. Met toelating van de bonden van 
het Hogere Personeel zou de SER 100 tot 
120 leden tellen. De Tweede Kamer telt 
liefst 150 leden. Trouwens, naar de me
ning vah de Tijd is de SER al lang een 
Poolse Landdag met weglopende vak
bondsvoorzitter en zijn vrees om be- , 
paalde onderwerpen aan te pakken. Ove
rigens vindt de Tijd, dat minister Boers
ma best wat positiever tegenover dit 
soort ontwikkelingen mag staan.

SPITS’ VERLANGLIJSTJE

NKV’s nieuwe voorzitter, de heer W. J. 
L. Spit heeft in zijn maidenspeech als 
voorzitter van het Nederlands Katholiek 
Vakverbond het volgende verlanglijstje 
gepresenteerd: Een maximale openheid 
over de inkomensverhoudingen. Per be
drijf zal een volledige salarislijst moe
ten worden gepubliceerd. De overheid zal 
regels moeten treffen waardoor bekend 
wordt wat overheidsfunctionarissen in 
staatsbedrijven verdienen.' Zij zal er ook 
voor moeten zorgen, dat de belastingdienst 
een functie ten behoeve van de publieke 
informatie gaat vervullen. Tenslotte, al
dus NRC/Handelsblad moeten alle werk
nemers in een collectieve regeling van 
arbeidsvoorwaarden worden opgenomen.

A. B.

heden, waarover nu het debat gaat, een 
essentiële plaats in. De tijd is gekomen 
om uitspraken te doen over de toekomstige 
politieke ontwikkeling van Europa. Het 
zou interessant zijn geweest wanneer 
de bewindsman hierop aansluitend iets 
had gezegd over de wijze waarop naar 
het oordeel van het Nederlandse kabinet 
de verlangens van het Europees parle
ment kunnen worden gerealiseerd. Maar 
dat heeft hij kennelijk voor een andere 
gelegenheid bewaard. De zeer positieve 
houding van de bewindsman ten opzichte 
van de bevoegdheden van het Europees 
parlement stemde overigens tot grote 
voldoening.

De resolutie van de hand van de heer

Spénale welke het Europees parlement 
vorige week vrijdag 5 oktober na een_ 
uitvoerige discussie heeft aanvaard, is 
te uitvoerig om haar helemaal over te 
nemen. Ik volsta met het weergeven van 
deze conclusie; bij het stelsel van de 
eigen middelen zal het parlement geen 
enkel voorstel kunnen onderschrijven dat 
niet aan de vertegenwoordigers van de 
volkeren van de Gemeenschap reële 
budgettaire bevoegdheden verschaft.

Het was voor Europa een belangrijke week 
in Luxemburg. Met spanning en ook met 
een zekere verwachting wachten wij de 
verdere ontwikkelingen af.

Mr. W. Schollen.

Christen-dem ocratische  

sam enw erking  in Zaanstad
Volgende week woensdag 17 oktober wordt 
de nieuwe gemeenteraad van de nieuwe 
gemeente Zaanstad gekozen. Zaanstad 
wordt op 1 januari aanstaande gevormd en 
wel door samenvoeging van de huidige 
gemeenten Zaandam, Koog, Zaandijk, 
Wormerveer, Krommenie, Assendelft en 
Westzaan.
Zaanstad zal ongeveer 120.000 inwoners 
tellen en wordt daarmee de zevende in 
de rij van Nederlandse gemeenten.
Bij samenvoeging van gemeenten of bij 
grenswijzigingen is het gebruikelijk dat 
voordat de nieuwe situatie een feit is, 
de nieuwe gemeenteraad gekozen ..wordt. 
Dat is dan volgende week inde Zaanstreek 
het geval. Voor deze verkiezingen bestaat 
grote belangstelling.
Omdat Zaanstad zo’n grote gemeente 
wordt, ziet menigeen de uitslag van de 
verkiezingen als een graadmeter. Aan de 
Zaanse verkiezingen nemen deel (in 
volgorde van lijstnummering); 
iPvdA, GPV, CPN, KVP.Anti-Woningnood, 
PSP, Protestants-Christelijke groep, 
D ’66, Gereformeerde kiezers, DS’70, 
VVD en PPR.
Als uitgegaan wordt van de uitslag van de 
Tweede Kamerverkiezingen in november 
vorig jaar in de samen te voegen gemeen
ten, dan is de volgorde van de deelnemen
de partijen: PvdA 30,5 procent; CPN
17,5 procent; VVD 11,5 procent; Protes- 
tans-Christelijke groep 9 procent; KVP 
8,3 procent; PPR 7,2 procent; D’66 5,1 
procent; Ds’70 4,1 procent, PSP 2,5 pro
cent; GPV 1,2 procent en Gereformeerde 
kiezers en Anti-woningnood (béiden niet 

.deelgenomen aan Tweede-Kamerverkie- 
zingen).

UNANIEM

De KVP en de Protestants-Christelijke 
groep (bestaande uit anti-revolutionairen, 

Ichristelijk-historischen en geestverwan
ten) hebben in een breed besturenover
leg unaniem besloten tot nauwe samen
werking in de nieuwe gemeente Zaanstad. 
De beide groepen komen bij de verkie
zingen ^volgende week wel met een eigen 
lijst uit en zij hebben een eigen program 
waarop de eigen kandidaten gekozen wor
den.
Maar de besturen hebben de principiële 
bereidheid tot nauwe samenwerking na
drukkelijk uitgesproken. Aan de toekom
stige fracties zal worden gevraagd vorm 
te geven aan het principe-besluit van de 
besturen.

De , samenwerking van KVP en Protes- 
itants-Christelijke groep zal inhouden; ge
zamenlijke fractievergaderingen, in de 
regel één woordvoerder bij de behandeling 
van een onderwerp in de gemeenteraad, 
gezamenlijke opstelling ten aanzien van 
de vorming van het college van burge
meester en wethouders en het voorbe
reiden van de samensmelting van de 
beide fracties.
Voor het voorbereiden van die samen
smelting is een gemeenschappelijk kern- 
program opgesteld. Dit program is aan
vaard door de besturen van KVP en de 
Protestants-Christelijke groep. Het is 
opgesteld op basis en na vergelijking 
van de programs van beide partijen. 
Dit kernprogram wordt elders op deze 
pagina afgedrukt.

H. L.

ZAANS KERNPROGRAMMA
Geméenschappelijk kernprogramma 
van KVP en Protestants-Christe
lijke Groep (ARP/CHU) voor de 
Zaanstad - raadsverkiezingen 1973. 
raadsverkiezingen 1973.
Inleiding: ,, Waarom Christelijke
Politiek?”  "
De KVP en de Protestants-Chris
telijke Groepering (AR/CHU) willen 
datgene, wat zij zien als grond
gedachten en als opdracht van het 
Evangelie, in de politieke taken 
waarmaken.
Zij willen een samenleving, waarin 
de bijbelse gerechtigheid gestalte 
dient te krijgen.
Dat wil zeggen, dat er gelijke kansen 
voor iedereen moeten zijn. 
Uitvoering:
Deze christelijke partijen staan 
daarom een politiek voor, waarin: 
1. De zorg voor de naaste centraal

staat, zoals:
a. urgentie voor de sociale wo

ningbouw.
b. voor bejaarden en minder- 

valide medemensen geschikte 
woningen, die temidden van de 
leefgemeenschappen staan.

c. een definitieve samenwerking 
van ziekenhuizen met behoud 
van eigen identiteit.

d. het verstrekken van goede 
medische en sociaal-medi- 
sche zorg, door te streven 
naar voldoende artsen en 
tandartsen en uitbreiding van

de mogelijkheid tot dienst
verlening aan ± 100 licht- 
verpleging-behoevenden. 

e. zoveel mogelijk steun en hulp 
aan de Derde Wereld.

2. Het welzijn van allen wordt ge
diend, zoals o.m. kan worden 
bereikt door het verlenen van 
steun aan:
a. maatregelen tot het waar

borgen van een goed, leefbaar 
milieu.

b. jongeren-advieswerk.
c. onderwijs- en vormingsakti- 

viteiten.
d. stichtingen voor buitenlandse 

werknemers en Rijksgenoten 
overzee.

e. kinderdagverblijven.
f. sport en kuituur.

3. Ieder mens zijn vrijheid kan be
leven en verantwoordelijkheid 
mag dragen. Daarom zal erdoor 
onze partijen gestreefd worden 
naar;
a. het instellen van wijkraden 

met zo ver mogelijk gaande 
bevoegdheden en een eigen 
budget.

b. een zo ruim en tijdig moge
lijke inspraak van de bevol
king in de voorbereidings
fasen van beleidsbeslissin
gen.

c. het bieden van ruime ont
plooiingsmogelijkheden aan 
het particulier initiatief.
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(Wat doen we aan het energietekort?’
l ï^ ^ ^ g e lQ n g ^ i^ re n  zijn  de grote industriem achten zich 

e m stigg iü liÉ lrtfg n o u d e n  m et het probleem  hoe hun energie
bronnen voor de toekom st zeker te stellen.

D it gebeurt in een periode waarin de w ereldm arkt voor 
energie w ordt beheerst door slechts een klein aantal landen. 
Een periode o o k  waarin de bevolking van die landen geobse
deerd raakt door de gedachte dat de hulpbronnen op aarde 
niet onuitputtelijk  zijn en dat er gevaren voor het m ilieu ont
staan, als de technische vooruitgang van hun samenleving geen 
halt w ordt toegeroepen.

Er schijnt minstens tot de 
helft van de komende eeuw en 
vermoedelijk zelfs nog langer 
geen tekort aan energiebronnen 
te zullen ontstaan. Waarschijnlijk 
zullen wel bepaalde goedkope 
energiebronnen verdwijnen. Deze 
ontwikkeling treedt al duidelijk 
aan het licht, nu bijvoorbeeld be
langrijke leveranciers van aardolie 
hogere prijzen vragen en aandrin
gen op een groter aandeel in de 
leverantie van het geraffineerde 
eindprodukt in plaats van de niet 
verwerkte grondstof. Dit houdt 
niet in dat het industriële com
plex ten gronde zal gaan, maar 
dat de tegenstelling in welvaart en 
levensstandaard tussen geïndus
trialiseerde en niet-geihdustriali- 
seerde landen op den duur nog 
verscherpt zal worden.

De niet-geihdustrialiseerde 
leveranciers van energiebronnen 
kunnen natuurlijk gouden tijden 
beleven, maar dat goud zal niet 
altijd blinken. Het tempo van 
industrialisatie, dat nauw verband 
houdt met de vraag naar energie, 
zal vermoedelijk laag zijn omdat 
de ontwikkelingslanden ten slotte 
in sterke mate afhankelijk zijn 
van juist die landen, die bij een 
energieschaarste het meest te ver
liezen hebben. Tegelijkertijd zul
len de stijgende kosten van de 
energiebronnen uit de Derde We
reld een aansporing vormen om 
bekende maar povere bronnen 
van energie op sommige plaatsen 
in ontwikkelde landen, zoals 
teerzand (een niet-vloeibare olie- 
laag) en olie in leisteenlagen in 
de Verenigde Staten, op te sporen 
en te exploiteren. De stijgende 
kosten zullen ook een aansporing 
vormen om nieuwe krachtbron
nen zoals kernsplitsing, kernfusie 
en zonne-energie te onderzoeken. 
Ten slotte is het niet onmogelijk 
dat tekorten en hoge prijzen uit
eindelijk een overschot zullen 
creëren en de prijs weer doen 
dalen, zoals in het verleden ook al 
is voorgekomen.

Stijgende behoefte
De mondiale behoefte aan 

energie stijgt momenteel met 
ongeveer 300 miljoen ton steen
kool - equivalent per jaar - even
veel als de huidige totale produk- 
tie van West-Europa. De totale 
stijging van het energieverbruik 
op de wereld wordt grotendeels 
verklaard door de toenemende 
behoefte aan energie van de be
langrijke geihdustrialiseerde lan
den. In de Verenigde Staten, 
West-Europa en Japan is de vraag 
naar energie in de zestiger jaren 
gestegen met 5 procent per jaar. 
Alleen door in betrekkelijk korte 
tijd de import van brandstoffen 
enorm te verhogen, heeft men 
daar aan deze stijgende vraag kun
nen voldoen. Zo voorziet Japan 
thans voor bijna 90 procent in 
zijn energiebehoeften door im
port. Sedert de Tweede Wereld
oorlog steeg vooral het mondiale 
energieverbruik van olie en aard
gas; de consumptie hiervan is zo
wel tussen 1950 en 1960 als in de 
tien jaar daarna verdubbeld.

De vraag naar energie komt 
bijna geheel uit de geïndustriali
seerde landen; in 1971 namen 
Noord-Amerika, West-Europa en 
Japan bijna 69 procent van het 
verbruik van aardolie op de we
reld voor hun rekening. De be

wezen voorraden van deze gebie
den bedroegen in die tijd onge- 

'  veer 9 miljard ton, ternauwer
nood 11 procent van het wereld- 
totaal. Het Midden-Oosten en 
Afrika daarentegen, die te Zamen 
over 66 procent van de bewezen 
wereldvoorraad beschikken, heb
ben slechts 4 procent van de 
totale wereldproduktie van aard
olie verbruikt. De rest van de 
wereld, die beschikt over 23 pro
cent van de voorraad, nam de 
resterende 27 procent van het 
wereldverbruik in 1971 voor haar 
rekening. De fundamentele onge
lijkheid zal nog verscherpt wor
den, doordat het Westen steeds 
meer gaat importeren, zo veel dat 
het peil rond 1985 wel eens twee 
maal zo hoog zou kunnen liggen 
als thans.

Overige krachtbronnen

Fossiele koolbrandstoffen als 
olie, steenkool en aardgas vormen 
niet de enige energiebron, hoewel 
andere, zoals hydro-elektrische en 
geothermische energie en de ge
tijdenwerking, als krachtbron in 
verhouding slechts een kleine bij
drage leveren aan de energieba
lans van de wereld. De ontwikke
ling van kernenergie blijft thans 
het meest belovende alternatief. 
Helaas is de potentiële energie- 
voorraad moeilijk te schatten, 
omdat de energiewaarde van ura
nium varieert met het type réac- 
tor dat wordt gebruikt. In ieder 
geval: de thans gelokaliseerde 
voorraad uranium op de wereld 
kan aan de vraag naar nucleaire 
brandstof voldoen tot aan de 
eeuwwisseling, zelfs met de hui
dige technieken. Met de komst 
van de zo geheten snelle kweek
reactoren, die momenteel volop 
in ontwikkeling zijn, zal de voor
raad energie op de wereld echter 
meer dan honderd maal groter 
worden. De snelle kweekreactor 
is ook in zoverre veelbelovend, 
dat de kosten van elektriciteit 
vrijwel onafhankelijk worden van 
de prijs van het uranium zelf.

Zonlicht, de energiebron die 
via een proces van fotosynthese 
de levende wereld in stand houdt, 
is nog zo’n weinig benutte bron 
van energie. Hierbij zijn twee fac
toren van belang: de kwaliteit en 
de kwantiteit van de uitstraling 
per gebiedseenheid. De kwaliteit 
is zodanig, dat de energie kan 
worden opgevangen via fotosyn
these of door interactie met door 
mensen vervaardigde fotocellen. 
Het spreekt vanzelf dat de hierbij 
betrokken hoeveelheid energie 
over de hele wereld immens is. 
De kwantiteit van de uitstraling 
is echter (uitgedrukt in ” zonne- 
constant”  - 430 Engelse warmte- 
eenheden per vierkante voet per 
uur) relatief klein. De stroom 
energie per gebiedseenheid be
draagt slechts een vijfhonderdste 
van die van het oppervlak van een 
moderne stoomketel. Hieruit 
volgt dat vergroting van de om
vang van de apparaten die zonne- 
energie opvangen o f verzamelen 
weinig voordeel oplevert, hoewel 
er voor het opvangen van een be
hoorlijke stroom energie grote 
oppervlakken ofwel methoden 
voor het concentreren van zon
licht nodig zijn. Op dit moment 
wordt de kracht van de zon 
- afgezien van de ruimtevaart - 
met het meeste succes toegepast 
bij verdamping door de zon, ver- 
vvarming van water, het destil
leren van kleine hoeveelheden

en het drogen, voornamelijk van 
gewassen.

Zonne-energie zou als hulp
bron veel meer in de behoefte aan 
energie kunnen voorzien dan 
thans geschiedt, met name in de 
ontwikkelingslanden, die meren
deels in de tropen o f de subtro- 
pen liggen. In deze landen kan 
het gebruik van zonne-energie 
gunstige ecologische neveneffec
ten hebben: het zou talrijke bo
men redden van de bijl en daar
mee bodemerosie en vernietiging 
van houtbronnen helpen bestrij
den. Mest die niet meer als brand
stof wordt gebruikt, kan weer 
aan de bodem worden toege
voegd. Helaas is het fundamentele 
probleem dat ruimere toepassing

van zonne-energie in de weg staat 
hetzelfde als wat zo vaak op tech
nisch gebied meespeelt: tekort 
aan financiële middelen voor 
research en ontwikkeling van de 
mogelijkhèden.

Plaatselijke tekorten aan ener
giebronnen lijken, zowel voor de 
ontwikkelde landen als voor de 
Derde Wereld, in de nabije toe
komst onvermijdelijk te zijn, 
maar de huidige potentiële hulp
bronnen lijken ten minste voor de 
nabije toekomst en vermoedelijk 
nog lang daarna toereikend te 
zullen wezen. Minder zeker is of 
deze hulpbronnen volledig ge
ëxploiteerd kunnen worden zon
der daarmee gepaard gaande ern
stige schade aan de wereld waar-

TONY LOFTAS, een Brits schrijver over wetenschappelijke onder
werpen, houdt zich bezig met de hulpbronnen op aarde, zowel, materieel 
als menselijk. In 1972 heeft hij een "Atlas van de aarde”  samengesteld die 
grotendeels aan dit thema was gewijd. Een herziene uitgave van zijn boek 
THE LAST RESOURCE, dat een beschrijving geeft van de rijkdommen in 
de oceanen op onze planeet, is dit jaar gepubliceerd door Penguin Books. 
Bijgaand artikel is op dit boek gebaseerd.

....juist de goedkope bronnen 
zullen vermoedelijk 
verdwijnen, waardoor de 
tegenstelling tussen 
de geindustrialiseerde en 
niet-geindustrialiseerde landen
nog scherper dreigt te worden.

--------wmmf-------- - ------

door T o n y  Loftas

in wij leven. Het is zonder meer 
zo, dat energie vervuilend werkt. 
De opwekking van energie is een 
van de grootste vijanden van het 
milieu. In elk stadium van pro- 
duktie, bewerking, vervoer en 
toepassing van brandstoffen ont
staan er milieuproblemen. Aan
gezien het proces van economi
sche ontwikkeling in feite het 
proces is van het verbruiken van 
meer energie om de produktivi- 
teit en de efficiëntie van de men
selijke inspanningen op te voeren, 
zal het probleem onvermijdelijk 
ernstiger worden zolang de vol
keren op aarde aan groei gebon
den blijven. Het mondiale ener
gieverbruik per hoofd van de be
volking stijgt met 1,3 procent per 
jaar hetgeen, de bevolkingsgroei 
meegerekend, neerkomt op een 
totale groei van 3,4 procent per 
jaar.

Zelfs als we de vervuiling door 
energiebronnen redelijk binnen 
de perken weten te houden of 
als we de afval ten nutte kunnen 
maken zoals bij sintels en onbe
nutte warmte, behoudt de op
wekking van energie zijn onheil
spellende elementen. We hebben 
dan niet meer te maken met ver
vuiling, maar met de invloed die 
energie op interplanetair niveau 
heeft door aantasting van de ver
houding tussen de aarde en de 
zon. De wereld gebruikt thans 
ongeveer 0,01 procent van de 
energie die de aarde van de zon 
opvangt en die weer naar het 
wereldruim wordt uitgestraald ter 
handhaving van het thermisch 
evenwicht. Hoewel men niet goed 
weet hoe dit evenwicht te hand
haven is, weten we tot dusver 
wel dat het een wankel en kritiek 
evenwicht is. Als de warmte die 
op de aarde wordt vrijgelaten 
honderd maal sterker zou wor
den, zou er een gevaarlijke situa
tie kunnen ontstaan en iedere 
verdere stijging zou rampzalig 
kunnen zijn.

Kritiek moment

Het is niet nodig ons nu al zor
gen te maken, maar het kritieke 
moment kan veel dichter bij lig
gen dan algemeen wordt aange
nomen. Als het mondiale energie
verbruik slechts 150 jaar lang zou 
groeien met 3 procent per jaar, 
zou dat voldoende zijn honderd 
maal zo veel te zijn als thans.

Er zijn grenzen

Hoewel gepraat over energie
schaarste op door geen enkel 
redelijk bewijs gevoede angst 
schijnt te berusten, is het duide
lijk dat zelfs als er geen andere 
factoren in het spel zouden 
komen, dé stijgende vraag naar 
energie zijn grenzen moet kennen. 
Er zal veel afhangen van de toe
komstige reacties en plannen van 
de grote energieverbruikers en 
van de landen dié pas sinds kort 
aan de energie-race deelnemen. 
Indien de ontwikkelingslanden 
beslist hetzelfde willen nastreveri 
als de ontwikkelde landen, kan er 
heel goed een zware concurrentie 
om het bezit van hulpbronnen 
losbarsten. Dit is een belangwek
kend uitgangspunt voor specula
ties en sombere voorspellingen 
over wat dan de uiterste groei- 
grens zou blijken te zijn - aan
wezigheid van fysieke energie, 
natuurlijke hulpbronnen, leef
ruimte of de voorraad energie die. 
de exploitatie gaande moet hou
den. Aan de andere kant kan het 
de menselijke verbeeldingskracht 
niet te boven gaan, een prettiger 
manier van leven te bedenken. 
Het zou triest zijn als de wereld 
aan de rand van de afgrond moest 
komen, voordat de meeste men
sen eindelijk geloven dat de 
levenswijze van de minderheid 
niet het uiteindelijke doel moet 
zijn.

L* 1 ̂  I .. ^  ^  — 1,^ ...1,^ I •T*’
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Kosten van levensonderhoud in de „oude” zes landen 
van de Europese gemeenschap
Sinds bijna twintig jaaf is de Eu
ropese Gemeenschap geinteres- 
seerd in het reële inkomen van haar 
burgers. Daarom werd al in 1954 
een onderzoek ingesteld naar de 
prijzen van consumptieartikelen in 
de zes landen. In oktober 1972 wer
den opnieuw van 500 artikelen de 
prijzen opgetekend.

Bij de keuze van de artikelen werd 
getracht zoveel mogelijk van die 
artikelen uit te gaan die represen
tatief zijn voor een bepaalde con- 
suraptiesector. Het onderzoek be
trof tweeërlei artikelen:
1 artikelen die in het dagelijks con

sumptiepatroon voorkomen,
2 artikelen die niet dagelijks voor

komen, zoals huishoudapparaten, 
diensten, kosten vrijetijdsbeste
ding.

Onderzocht werden de prijzen in de 
hoofdsteden van de landen van de 
Gemeenschap.

Terwijl in vorige jaren al deze prij
zen konden worden uitgedrukt in de 
Europese rekeneenheid (088867088 
gram goud) is daar door de veel
vuldige valuta koerswijzigingen voor 
ditmaal vanaf gezien. Dat maakt een 
onderlinge vergelijking van de prij
zen van land tot land uiteraard niet 
eenvoudiger. Welke waarde bijvoor
beeld voor de DM wordt aangehouden 
is een zaak van de gebruiker van 
het overzicht. Opgemerkt kanalleen 
worden dat in oktober 1972 flOO,- 
gelijk stond met DM 98,99 met
F. frs. 155,05 met Lires 18.001,52 
met B. frs. 1363,47 en tenslotte 
met 30,87 dollar.

Uit de gepubliceerde cijfers blijkt 
opnieuw dat de kleinhandelsprijzen 
binnen een gemeenschappelijke 
markt niet overal even hoog zijn. 
En soms zijn er merkwaardige ver
schillen. Zo is gewoon brood in 
Duitsland anderhalfmaal zo duur als 
in Nederland, ligt de prijs van 
,,Frans brood”  in deze twee landen 
even hoog maar is in Parijs aan
zienlijk duurder. Beschuiten eet men 
het goedkoopst bij ons, maar tarwe
meel haalt men weer voordeliger 
bij onze oosterburen.

Ten aanzien van de vleesprijzen 
valt eigenlijk geen conclusie te trek
ken behalve dan dat deze voor rund
vlees in Parijs in het algemeen 
niet hoog liggen. Maar liefhebbers 
van rundertong en kalfslever gaan 
hét beste naar Den Haag. Ook voor 
makreel is men daar goed terecht; 
in de andere landen lag de prijs 
bijna tweemaal zo hoog. Maar mos
selen ,,de moules de Hollande”  
zijn in Bonn en Parijs lager ge
prijsd.

Goudse kaas is in Den Haag het 
laagst geprijsd, maar volvette koopt 
men voordeliger in Bonn of Brus
sel. De boterprijzen lopen niet zo
ver uiteen; in Parijs betaalt men het 
meest. Margarine is daarentegen 
het goedkoopst??? Inderdaad in 
Nederland. Terwijl men, niet zo ver
wondelijk, in Rome voor olijfolie 
het beste uit is.

In de groenten- en fruitsector moet 
men in Den Haag grapefruit eten 
en in Bonn pinda’ s. Evenals sinaas
appelsap drinken. Bloemkool was 
in de Benelux duur, voor tomaten 
won Rome het en voor champignons 
(,,de Paris”  zoals ze officieel he
ten) is men in Parijs relatief duur 
uit. Voor uien naar Den Haag en 
voor groene paprika naar Bonn, 
maar voor doperwten in blik - eer
ste kwaliteit, extra fijn - komt men 
in Den Haag op de koffie, daar zijn 
ze het duurst.

Koffie en thee zijn in Nederland 
nog altijd goedkoop en in Bonn 
erg duur - 50 % of nog meer ho
ger geprijsd. Drinkt u daar maar 
cacao of - nog goedkoper-in Parijs. 
Brussel is de stad om repen cho
cola te kopen, maar uw ijsje is 
in Den Haag weer het voordeligst. 
Overigens kunt u uit de zoutprijs 
in die stad (ongeveer de helft van 
elders) uw eigen conclusies trek- - 
ken, daarbij eventueel geholpen door 
de wetenschap dat mineraalwater 
duurder is dan waar ook.

Chianti krijgt men in Rome, maar 
ook in Bonn en Luxemburg, tegen 
zeer redelijke prijs, terwijl men 
voor Rosé de Provence Parijs en 
Den Haag moet frequenteren. Si
garetten zijn in Duitsland stevig aan 
de prijs en een pakje tabak koopt 
men het beste in Brussel en Luxem
burg.

Met textiel ligt hét niet eenvoudig. 
Voor herenkleding en ook voor da
meskleding is men in het algemeen 
in Duitsland en Nederland voordelig 
uit. Koop een herencostuum bij voor
keur in Bonn en ondergoed en sok
ken in Den Haag. Evenals een kin- 
dermaillot. Voor schoenen zijn beide 
seksen zowel in Luxemburg als in 
Bonn voordelig uit.

In de woningsektor is de Neder
landse doe-het-zelver goed af. 
Synthetische verf is voor hem het 
goedkoopst en met zijn bezigheden 
spaart hij aardig wat uit (tenminste 
als hij het goed doet) want lood
gieters- en electricienslonen zijn 
hier aan de prijs. Vooral de Ita
liaan betaalt deze vaklieden heel wat 
minder. Mocht u overigens de gla
zen willen ingooien, in Parijs en

Rome is uw raam voor het minste 
geld weer van glas voorzien.

Met water, electra en gas is de Ne
derlander nog steeds voordelig uit. 
Alleen vloeibaar propaangas is in 
Parijs aanzienlijk goedkoper.

Een schuimplastic matras is in Ne
derland nogal goedkoop, maar de 
schuimrubber dito is nog al duur. 
Bonn was 10% goedkoper.

Voor huishoudelijke apparaten ken
nen Italië en Duitsland nog steeds 
lage prijzen. Maar de markt is niet 
erg overzichtelijk. Het ene merk 
hier goedkoper, het andere daar. 
Feit blijft dat de wasmachines in 
Italië dikwijls goedkoop zijn. Maar 
uw vaatwasmiddel moet u in Den 
Haag kopen.

De Fransman betaalt voor het was
sen van zijn overhemd aanzienlijk 
meer dan andere gemeenschappers, 
de Hagenaar heeft zijn was voor 
de laagste prijs weer wit. Dat is 
voor de man in Bonn bijna twee
maal zo veel. Chemisch reinigen is 
in Nederland geodkoop (in ver
houding dan wel).

Auto’s zijn niet alleen in Duitsland 
goedkoop. In de Benelux ligt Ne
derland met de prijzen op kop; 
soms 10 tot 20 % hoger dan in 
Belgie en Luxemburg. Alleen accu’s 
zijn in Nederland goedkoop. Wan
neer de Nederlander uit arrenmoede 
en wat voor overwegingen nog meer

besluit om dan de fiets maar weer 
in ere te herstellen, koopt hij die 
het voordeligst in..... Bonn.

Besluit hij tot het openbaar plaat
selijk vervoer, dan is hij goedkoop 
uit (en hopelijk ook weer thuis). 
In Parijs en Bonn liggen de tarie
ven veel hoger. Vooral een week
abonnement op de tram is voorde
lig. Trouwens de trein is in Duits
land ook de helft duurder, behalve 
op korte trajecten, dan zijn de prij
zen vrijwel gelijk. Rome, Parijs, 
Brussel en Luxemburg rekenen al
lemaal hogere tarieven dan Neder
land.

Ziet u in Parijs een elektrische 
locomotief (voor uw zoon!), dan 
houdt u beter de hand op de zak. 
De prijs is het dubbele van el
ders. U kunt beter foto’s maken 
van parisienes; filmrolletjes zwart
wit en kleurnegatief krijgt u er 
uiterst goedkoop. Maar als u lie 
ver dia’ s maakt is de Lorelei te 
verkiezen. Draag daarbij dan een 
anjer in het knoopsgat, die zijn in 
Duitsland niet duur. Rozen zijn in 
Brussel en Nederland met doornen 
voor schappelijke prijs te krijgen.

Zowel dames als heren zijn in Den 
Haag voor de kapper erg duur uit. 
Heren raken in Parijs voor twee/ 
derde van het geld hun haar kwijt 
en in Rome voor nog minder. Het 
Keulse water in de vorm van Eau 
de Cologne is overigens in Bonn 
duurder dan in de Benelux.

Zo denk ik 
er over

fóe redactie van „de Nederlander” behoudt 
zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten.

POSim VE SFEER
In de Nederlander van 5 oktober 1973 
las ik het artikeltje met als opschrift 
,,Stemmen” , ondertekend door A. B.

Het is mij opgevallen, dat de heer A. B. 
in de inleiding zijn verbazing uitspreekt 
dat er ontaktische handelingen geschieden, 
waardoor men zich afvraagt hoe men er 
ooit in zal slagen Om van KVP, ARP en 
CHU één partij te maken, aangezien men 
zelf de middelen aandraagt om de een
wording af te remmen.

Ik zou u willen verzoeken de heer A. B. 
erop attent te maken dat het dan vreemd 
aandoet wanneer hij zelf in ernstige mate 
dezelfde fout maakt in hetzelfde artikel, 
door zich bij zonder negatief en denigrerend 
uit te laten over het resultaat van de 
bijeenkomst van de frakties uit de Tweede 
Kamer van de KVP, ARP en CHU. Uit
drukkingen zoals: een politieke leek had 
de uitslag van het eerste beraad kunnen 
voorspellen; natuurlijk kwam er geen 
gezamenlijk standpunt naar voren, enz., 
zijn uitdrukkingen, die mijlenver afwijken

van de genuanceerde formuleringen van 
de fraktieleiders over ditzelfde kontakt, 
dat op de voorpagina ,door de heer 
Lokkerbol is samengevat.

Ik vraag mij af, of het verstandig is dat 
de Redaktie zoiets van een mijnheer A. B. 
in De Nederlander laat opnemen en als 
men meent dit in het kader van vrije 
meningsuiting te moeten doen, of het dan 
niet beter was geweest door volledige 
ondertekening van de heer A. B. te laten 
accentueren dat deze uitlating voor zijn 
rekening is en daarmee dus de redaktie 
ontlast.
Dergelijke geprononceerde persoonlijke 
meningen verdienen m.i. ten allen tijde 
de volledige naam van de steller.

Het zou misschien goéd zijn wanneer u 
de heer A. B. hierop attent maakt. Als 
vorig voorstander van de CDA zou ik graag 
zien, dat in de Nederlander daarvoor een 
positieve sfeer in alle opzichten zou 
kunnen en blijven doorblikken.

H. Kikkert voorzitter 
Jachtraad

Het oud-lid van de Tweede Kamer voor 
de CHU, de heer H. Kikkert, is met in
gang van 1 november aanstaande be- 

inoemd tot voorzitter van de Jachtraad. 
Deze raad heeft tot taak de minister 
van landbouw en visserij desgevraagd of 
eigener beweging te adviseren omtrent 
onderworpen van algemene aard met be
trekking tot de uitvoering van de Jacht
wet.
De heer Kikkert, een jachtbeoefenaar, 
volgt ir. C. H. J. Maliepaard op, die in 
verband met zijn leeftijd ontslag gekre
gen heeft.

H. L.

Rotterdam

NASCHRIFT:

C. J. Aafjes

Regelmatige bijdragen van redakteuren 
worden in ,,de Nederlander” ondertekend 
met initialen. De volledige namen van 
de redakteuren zijn elke week te vinden 
in de colofon op pagina 2. Die van A. B. 
overigens al sinds 1961.

A. B. heeft kriüek op figuren (ook CH- 
politicü), die zeggen een CDA voor te 
staan, maar zich telkens tegen elkaar 
afzetten. Wanneer deze figuren als makers 
van de politiek ook de makers van een 
CDA moeten zijn, dan is een dergelijk 
instituut, althans aan de top, in de ogen 
van een politieke leek bij voorbaat kans
loos. A. B. wil daarop gaarne blijven 
wijzen.

A. B.
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adverteer in „de nederlander” hét partijblad van de CHU
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Voor LOODGIETERS-, GAS, SANITAIRE- EN 
LEIWERKEN

(oök asfalt-shingles) in en op uw 
bouwwerken naar het sinds 1848 be
kende en vertrouwde adres:

GEBR. BEKKER N.V.
KELDERS 27 - LEEUWARDEN 
TELEFOON 05100-20841
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BETDNFABRIEK,VRIJENBAN’
A. M. HOEKE

Rotterdamseweg 376 - Delft 
Telefoon 015-560193 - b.g.g. 124008

BETONWAREN

AANNEMERSBEDRIJF

B.V. RADIX & VEERMAN
Oudeiandsweg 30 - Telef. 03480-2204 
WOERDEN

Vefbouw - Nieuwbouw door geheel Nederland

AANNEMINGSBEDRIJF

OOGVLIET & ZN . B.V.
Burgerlijke- en Utiliteitsbouw
•  NIEUWBOUW
•  VERBOUW
•  ONDERHOUD

ZWIJNDRECHT
Molenvliet 9 - Tel. 2é651-27034-24330

RIJDAM

alphen aan den rijn 
07120-91543 
043-21248 
maastricht

NV TECHNISCH BUREAU 
ALPHEN AAN DEN RJJN

metaalspuiten
machinebouw
staalkonstrukties
kranenbouw
roemerken

TUINAANLEG

BINDER B.V. - RHOON
Aanleg en onderhoud van 

GEMEENSCHAPPELIJKE TUINEN, PLANT
SOENEN, PARKEN, SCHOOLTUINEN etc.

grond- en straat
werken 
drainages - 
rioleringen 
beplantingen 
windkeringen en 
afrasteringen 
aanleg grasgazons

onderhoud van
groenvoorzieningen
onkruidbestrijdingen
kleigrond, teelaarde
graszoden en
graszaden
bloembakken

D o r p s d i j k  5 0 - 5  2 - P o s t b u s  8 2 0  - R H O O N  

T e l e f o o n  0 1 8 9 7  - 2 3 6 7  - 2 3 8 5

è V e r i t e v o g e l  & Z o o n  A s s u r a n t i ë n

Badhuiss'raar 55 
Viissrigen 
Te'ef. 01184-4451 Uw vertrouwen waard

L E T Z E R  V E N T E V O G E L
M A K E L A A R S  M AATSCHAP

VAN DE BUNT- 
RIJNSBURGER 

^  N.V.
★  mengvoeders ★granen ★bloem en meel
★  kunstmeststoffen ★  ruwvoeders
Nijverheidsstraat ■24" Teiefoon 2342 ■ Nijkerk

ÊMÊÊBH
Vopr nieuw of 

occasion

AUTOMOBIELBEDRIJF
SUCCES

Callenbachstraat 1 
NIJKERK 

Tel. 03494-1661

BOUWBEDRIJF

Fa. C. Spijker 
& Zn.
Van Ostadelaan 61 
Telefoon: 
'02150-11189-16777 
HILVERSUM

Houthandel S. 0 . de Vries B.V.
Ijlst - Telefoon 05155-544

Voor al uw  bouw hout/hardhout 
en plaatm aterialen

Dames grijpt de winst!!
De grootste en goedkoop
ste bontzaak v. Nederland ' 
geeft alléén de maand au
gustus 20% zomerpfijzen- 
korting! Duizenden korte 
en lange BONTMANTELS

bonthoeden en -colliers, 
met 3 jaar waarborggaran- 
tie. Nu kopen en in de 
winter betalen. Gratis be
waren. Desgew. zeer soe
pele kredietservice.
DE BONTKONING
Hoogstraat 97, Rotterdam- 
C., tel. 010-117.117.
Groot parkeerterrein voor 
de zaak. Vrijdagavond tot 9 
uur geopend.
Hooghuisstraat 3 (straat 
schuin t.o. Hema), Eindho
ven, tel. 040-61100. 
Vrijdagavond tot 9 uur 
geopend.
Voorstreek 71, Leeuwar
den, tel. 05100-20713. (In 
Leeuwarden is géén koop
avond).
Bij koop algehele reiskos- 
ten-vergoeding (ook benzi
ne auto).

Stelt u prijs op
VAKWERK

KWALITEITS-
ARTIKELEN

dan

VAN
ZEBEN’S

.Woninginrichting N.V.

Laarstraat 12-20 
Zutphen

politieke partijen, demokratisering, nieuwe bestuursvormen, so- 
ciaal-ekonomisch beleid, woningbouw . . .

REGEREN - REAGEREN, een cursus burgerschapskunde
40 schTiftelijke lessen voor 25.-

Partijen en partijstelsels, volksvertegenwoordigers, recht en 
rechtspraak, gemeente en provincie, miHieubeheer . . .

POLITIEK BÉKEKEN, een oriënteringscursus
12 schriftelijke lessen documentatie voor 9.50

Ontwikkelingshulp, kolonialisme, bewaperfingswedloop, bevol
kingsexplosie, internationale samenwerking . . .

WERELD OP HANDEN, een cursus over ontwikkelingssamenwerking
10 schriftelij'ke lessen +  documentatie voor 1 0 . -  (i.s.m. NOVIB)

Het raadlidmaatschap, de begroting, ruimtelijke ordening, sub
sidieregelingen, gewestvorming . . .

DE GEMEENTERAAD, een cursus gemeentepolitiek
23 schriftelijke lessen voor 20.-

Wet op de ondernemingsraden, vergadertecbniek, bedrijfsecono
mie, de vakbeweging, sodiale verzekeringen, personeelsbeleid . . .

DE ONDERNEMINGSRAAD, een cuisus voor ondernemingsraadsleden
34 schriftelijke lessen voor 35.-

Vraag nog heden een folder voor nadere inlichtingen onder ver
melding van de letters NR bij

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden, telefoon (01710) 46803



de
Vrijdag 19 oktober 1973 - 9e jaargang no. 42

nederlander
LEDENKONTAKTBLAD CHU

Redactie: Postbus 8822 - 'sGravenhageI-2078 - Administratie: Van Deventerlaan 49 - Voorburg - Qirc 70154, tn.v. Stichting Uniepers, Voorburg

Beleid-Den Uyl kon en kan géén 
instemming vinden bij de CHU

Het is logisch een nabeschouwing over 
de parlementaire debatten over de voor
stellen van dit kabinet-Den Uyl te be
ginnen met de reactie vandeCHU-Tweede 
Kamerfractie op Troonrede en Miljoenen
nota.
Van veel belang is of die opstelling, waar
mee de Eerste Kamerfractie en de Unie
raad van harte instemde, nu nog geldend 
is. Deze reactie, die nog niet letterlijk in 
de Nederlander werd afgedrukt, laat ik 
hier volgen.

TROONREDE

a) Het heeft de CHU-fraktie teleurgesteld 
dat de regering in de Troonrede geen 
aandacht besteed aan de toegenomen 
tendens tot agressie en gewelddadig
heid.

b) In de welzijnssector lijkt onvoldoende 
perspectief aanwezig. Een uniforme fi
nanciering in die sektor ter wille van 
de efficiency en het wegnemen van 
knelpunten is op korte termijn nood
zakelijk.

c) Op het gebied van de milieuwetgeving 
wordt weinig voortgang gemaakt. Een 
wet tegen de geluidshinder en een wet 
tegen de bodemverontreiniging zou vol
gens de CHU volgend jaar moeten 
worden ingediend.

d) Wij beschouwen het als een verarming 
van de Troonrede dat de bede tot steun 
is weggelaten. Wij hebben deze bede 
altijd als een wezenlijk onderdeel in de 
Troonrede beschouwd.

e) De grotere aandacht in de Troonrede 
voor de verkeersveiligheid wordt on
zerzijds gewaardeerd.

f) Dat de regering advies vraagt aan de 
SER over de bevoegdheden van de on
dernemingsraden beoordelen wij posi
tief.

g) Te betreuren valt dat aan het belang
rijke vraagstuk van de gastarbeiders 
en de Surinaamse werknemers in ons 
land, geen aandacht wordt besteed.

h) Wij verwachten dat ook na de aange- 
kondigde studie, aan de aftrekbaarheid 
van rente van schulden voor de inkom
stenbelasting, geen afbreuk zal worden 
gedaan.

MILJOENNENNOTA

a) Een aantal maatregelen van het 
kabinet-Den Uyl zal in het bijzonder de 
middengroepen treffen.

b) Bijzonder betreurd moet worden dat 
de per 1 januari 1973 doorgevoerde 
reële verhoging van de belastingvrije 
voet thans voor een deel ongedaan 
wordt gemaakt.

c) De verdubbeling van het huurwaarde 
fortfait ontmoet bij de CHU ernstige 
bezwaren.

d) De voorgestelde belastingdrukstijging, 
die uitgaat boven de 0,5%, genoemd in 
het program vandeChristen-Democra- 
ten, geeft ons grote zorg.

e) Het is niet duidelijk hoe de voorge
stelde verhoging van de aardgasprijs 
kan passen in het stringente overheids- 
tarievenbeleid.

f) De gebleken mogelijkheid om meer te 
lenen had naar ons oordeel, althans 
ten dele, moeten worden bestemd voor 
vermindering van de belastingdruk.

g) Wij stemmen in met een effectieve be
strijding van de inflatie, maar wij 
betwijfelen of de om vang van de stijging 
der overheidsuitgaven daarin past. 
Deze stijging komt ons bijzonder hoog 
voor.

Er waren tussen die reactie van de CHU 
enerzijds en de reacties van andere par
tijen verschillen met die van de C.H.U. 
Ook de reactie van de ARP en KVP

toonde anderzijds, zoals algemeen bekend, 
verschillen.
Wij namen kennis van de stellingname in 
de ,,Reactie van de ARP op troonrede en 
miljoenennota” .
De zinsneden in het begin van die verkla
ring luiden: ,,Troonrede en Miljoenennota 
ademen naar mijn indruk een geest van 
redelijkheid en gematigdheid”  en voorts: 
,,Er zijn accentverschuivingen, maar van 
een breuk met of ingrijpende ombuiging 
van het tot nu toe gevoerde beleid is 
geen sprake” .
Helaas kan niemand in eerlijkheid stellen, 
dat dit een opvatting was of is die door de 
CHU-fractie wordt onderschreven.
Erg constructief, en ik hecht eraan in 
dit artikel dit naar voren te brengen, was 
de samenwerking van de Tweede Kamer
fractie met de CHU-Eerste Kamerfractie. 
Zowel de eerste reactie op troonrede en 
miljoenennota als de opstelling in de 
Tweede Kamer in eerste termijn bij de 
algemene beschouwingen is met de CHU- 
fractie van de Eerste Kamer en inzonder
heid met diens voorzitter doorgesproken. 
Dit resulteerde in volledige overeen
stemming.
Voor de steun van de voorzitter van de 
Eerste Kamerfractie ben ik ook persoon
lijk dankbaar.
Als vertegenwoordigers in de Staten- 
Generaal van de CHU hebben we het beleid 
van het kabinet vanuit één visie beoordeeld. 
De CHU-fractie heeft tijdens debatten zich 
met name geconcentreerd op het onjuiste 
beleid van dit kabinet-Den Uyl ten aanzien 
van de middenstand en de landbouw en 
van het milieu.
Op die gebieden bleek het ons ook nood
zakelijk, dat de CHU-fractie met moties 
kwam. Daar was het noodzakelijk de ac
centen te leggen.
Op die beleidspunten kom ik uitvoerig 
terug bij de bespreking van de behande
ling van de moties.
Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat wij 
over andere belangrijke punten van het 
beleid gezwegen hebben.
Het wil ook niet zeggen, dat wij op andere 
beleidspunten van het kabinet-Den Uyl 
geen kritiek hadden.
Ook op andere voorstellen van dit kabinet 
hebben we onze kritiek laten horen.
Van die punten, die niet zo nadrukkelijk 
naar voren zijn gekomen in de verslag
geving in pers, radio en televisie wil ik 
ten behoeve van een evenwichtig verslag 
ook in dit artikel melding maken.
Voor een deel kunt u die bezwaren vinden 
in het artikel van Scholten in het Finan
cieel Dagblad van 20 september ,,Een 
beleid met risico ’ s ” , het artikel van 
Scholten in De Nederlander van 20 sep
tember ,,In verschillende opzichten een 
somber beeld”  en in mijn artikel in 
hetzelfde nummer ,,Een beleid met véél 
vraagtekens” .
De beoordeling van het beleid in die 
beschouwingen zijn dunkt me nog actueel. 
Mijn slotzin in de beoordeling van de 
voorstellen luidde op 20 september: ,,Te 
hoge overheidsuitgaven uit een oogpunt 
van doelmatige bestrijding van de geld
ontwaarding, een belastingbeleid dat een 
te zware druk legt op belangrijke groepen 
in ons volk, te weinig aandacht voor de 
middenstand en voor de zelfstandigen, 
geen overtuigend defensiebeleid, geen wel
zijnsbeleid met perspectief en te trage 
voortgang van de milieu-wetgeving” .
Die conclusie is ook nu, nadat dit kabinet- 
Den Uyl met zijn voorstellen voor de Ka
mer is getreden, wat ons betreft nog 
geldend.

WAT NOEMT MEN DETAILS? 

Vrijdag j.1. heeft premier Den Uyl zijn

ontstemming betuigt over zogenaamde 
detailvragen, die aan hem waren gesteld. 
Premier Den Uyl heeft in dit verband 
natuurlijk zijn eigen oordeel over wat 
hij als detailvragen wil beschouwen.
Dat is zijn zaak. Maar wij mogen dan 
over zijn oordeel ook een oordeel hebben. 
Eén punt licht ik er in dit verband uit. 
Tilanus heeft bij de regeringsverklaring 
om een Nota Oosten des Lands gevraagd. 
Bij de besprekingen over het regionaal 
beleid zijn we erop teruggekomen. Ik heb 
dat verzoek bij de Algemene Beschou
wingen herhaald. Premier Den Uyl heeft 
op die vragen taal noch teken gegeven. 
Wat hem betreft hoort dat blijkbaar tot de 
onbelangrijke zaken. Wat ons betreft 
beslist niet. De problemen in het Oosten 
des lands vinden wij onderschat.
Daaraan wordt onvoldoende aandacht 
besteed. Met die opstelling ten aanzien 
van het Oosten des Lands neemt de CHU- 
Kamerfractie geen genoegen. We zullen 
het kabinet met de werkelijkheid van die 
vraagstukken blijven confronteren.
Voor de opstelling van dit kabinet tot het 
Oosten des Lands kunnen wij geen waar
dering opbrengen.

FINANCIEEL-ECONOMISCH
BELEID

Ook op de houding van het kabinet-Den Uyl 
t.a:v. een aantal financieel-economische 
voorstellen zou ik nog willen wijzen. 
Scholten had ten aanzien van het beleid 
in dit opzicht al gesteld, dat de financiële 
conceptie maatschappelijk en politiek van 
dit kabinet niet zal kunnen worden gerea
liseerd en niet wordt aanvaard.
Hij had er ook op gewezen, dat de Mil
joenennota wel wijst op de negatieve 
invloed van de inflatie op de werkgelegen
heid en omvang van de collectieve voorzie
ningen, maar met geen woord rept over de 
verwoestende invloed, die inflatie kan 
hebben op inkomens en vermogensverhou
dingen.
Hij wijst er ook op, dat de beslissingen 
van het kabinet zowel met letter als met 
de geest van het christen-democratische 
program in strijd zijn.
Ook na de algemene beschouwingen staat 
die vaststelling nog recht overeind.
Die constateringen hadden natuurlijk hun 
betekenis voor de algemene beschou
wingen. Zij hadden hun betekenis ook voor 
onze uitspraken in de Tweede Kamer. 
Wij vonden en vinden de belastingdruk te 
zwaar.
Wij vonden en vinden ook de belasting
plannen van het kabinet-Den Uyl verkeerd 
gericht.
De revaluatie achten wij een gevaarlijke 
maatregel.
Aan die opvatting hadden we ruim voor 
het Kamerdebat uiting gegeven.
Dat was op een tijdstip toen nog niet 
zovelen onze stellingname in dit opzicht 
deelden.
Wij achten dit één van de dubieuze beslis
singen van dit kabinet in de financieel- 
economische sector.
Deze revaluatie op deze wijze roept boven
dien het spookbeeld op van volgende 
revaluaties. Dat spookbeeld zal de minis
ter niet gemakkelijk kunnen bezweren. 
En wat zullen dan weer de maatregelen 
voor de werkgelegenheid, voor de land
bouw en voor andere sectoren moeten 
zijn?
En hoe denkt de Minister die dan te 
financieren?
De belastingmaatregelen, het dekkingsplan 
en de bestemming van het structurele 
begrotingstekort zijn wat ons betreft du
bieuze maatregelen. De minister van F i
nanciën in het kabinet-Den Uyl is wel 
een handig debater in het parlement geble

ken. Maar daarom gaat het uiteindelijk 
natuurlijk niet.
De beslissingen onder zijn verantwoorde
lijkheid tot nu in de kabinetsperiode-Den 
Uyl hebben in bovengenoemde sectoren 
niet onze instemming.

DEKKINGSPLAN

Op het dekkingsplan zijn wij uitvoerig inge
gaan. Wij hadden ernstige bezwaren tegen 
de belastingvoorstellen.
Wij kunnen geen rechtvaardiging zien 
voor het achterwege laten van de inflatie
correctie.
Dat is een beslissing, die niet alleen de 
middengroepen, maar ook de lagere inko
mensgroepen treft.
De CHU-fractie acht die beslissing funest 
voor de waarde van die belasting als 
fiscaal instrument.
Afwenteling, ontgaan en ontduiken zullen 
als verschijnselen hierdoor steeds scher
pere contouren krijgen.
Wij hebben heel nadrukkelijk gesteld, dat 
de middengroepen niet alleen door een 
vuurscherpe progressie worden getroffen. 
Ook een aantal andere fiscale voorstellen 
treffen hen in het bijzonder.
We behoeven enkel te denken aan de huur- 
waardevoorstellen t.a.v. het eigen huis; 
aan de autokostenfictie en aan de ver
mogensbelasting.
Wij moesten concluderen, dat de belas
tingplannen eenzijdig waren en geen goed 
uitgangspunt voor het beleid inde komende 
jaren!
Bij de replieken hebben wij dit bevestigd. 
Bij die repliek hebben we nog eens onder
streept, dat van het plan van D’66-minis- 
ter Gruijters de hypotheekrente niet langer 
aftrekbaar te doen zijn diende te worden 
afgezien.
Daar is wat ons betreft geen studie voor 
nodig.
De mogelijkheid voor de kleine spaarder 
om zich te wapenen tegen de geldont
waarding wordt door dit kabinet sterk 
aangetast.
Tegenover het eigen huis en tegenover 
degene, die wat spaart om een eigen huis 
te hebben, staat dit kabinet kennelijk niet 
positief.
Wij betreuren dat.
Wij vinden dat erg onbillijk.

MIDDENSTAND EN LANDBOUW

Tegenover dit kabinet waren we, gelet 
op wat dit kabinet zich tegenover de 
middenstand en de landbouw veroorlooft 
van oordeel, dat als men in de begroting 
van Economische Zaken over het midden- 
en kleinbedrijf leest, dat ,,gemiddeld ge
nomen de inkomens weer verder achter
blijven bij dat van de werknemers” , dat 
dan met die woorden de ernst van de s i
tuatie in grote delen van het midden- en 
kleinbedrijf duidelijk wordt getypeerd. 
Als tegen de achtergrond van die 
inkomensontwikkeling de huidige voorstel
len worden bezien, dan is dat voor die groe
pen een volstrekt onbillijke zaak.
Waarom moet de middenstand en de land
bouw, die sterk door de inflatie wordt 
benadeeld, ook nog eens sterk door de 
bestrijding van de inflatie worden getrof
fen?
Inkomensbeleid moet rechtvaardig zijn. 
Die rechtvaardigheid raakt hier zoek. 
Dat een kabinet-Den Uyl, dat zich op het 
inkomensbeleid laat voorstaan met dit 
inkomensbeleid ten aanzien van midden
stand en landbouw komt, is ons niet 
duidelijk.

Vervolg op pagina 5
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Wat deden wij met de resolutie van 23 juni in de praktijk ?
De Algemene Vergadering in Orpheus 
te Apeldoorn, waar de Unie zich op 23 
juni j.1. met 435 tegen 176 stemmen uit
sprak voor een verdergaande samenwer
king tussen de drie christen-democra- 
tische partijen met als doel te komen tot 
de oprichting van een nieuwe partij onder 
de naam Christen-Democratisch Appèl, 
ligt al weer enkele maanden achter ons. 
Ter vergadering werd heftig gediscus
sieerd, maar liefst 60 sprekers voerden 
het woord (40 tegen, 20 voor), doch de 
resolutie werd tenslotte aangenomen; een 
mijlpaal op een lange en moeizame weg 
naar eenwording was bereikt. Helaas was 
er een minderheid, die afwijzend bleef, 
doch dit is nu eenmaal niet te voorko
men. ’ t Is echter een goed democratisch 
gebruik, dat de minderheid zich neerlegt 
bij de meerderheid en loyaal meewerkt 
aan de uitvoering van het genomen be
sluit. We kunnen niet blijven stilstaan 
bij 23 juni. Landelijk is een bestuursor
gaan van het CDA gevormd, dat werkt 
aan de totstandkoming van die nieuwe 
partij. Deze activiteiten zijn nauwelijks 
waarneembaar, daar zij zich afspelen in 
commissies en werkgroepen.

SAMEN UIT, SAMEN THUIS

Of het CDA nu ook werkelijk in de prak
tijk zal functioneren, kan pas blijken bij 
de voorbereiding van de staten- en ge
meenteraadsverkiezingen. Op 16 juli zond 
prof. Steenkamp als voorzitter van het 
CDA tesamen met de voorzitters van ARP, 
CHU en KVP een brief aan de provinciale 
organen van deze partijen, waarin een 
dringend beroep werd gedaan om bij de 
verkiezingen in 1974 ten aanzien van 
program, lijst en fractie tot een zo groot 
mogelijke eenheid te komen, opdat in Pro
vinciale Staten en de Gemeenteraden de 
christen-democratische verbondenheid 
duidelijk tot uitdrukking komt. De statu
ten van de drie partijen laten naar de 
letter geen dwingende uitspraak toe, doch 
naar de geest van het door alle partijen 
met grote meerderheid aanvaarde CDA is 
er wel een morele verplichting. Thans 
moet in de praktijk blijken wat we op 23 
juni met de mond beleden. De reeds in 
enkele provincies en vele gemeenten be
staande samenwerking tussen de drié con
fessionele partijen heeft nu een landelijke 
basis gekregen. Sinds 1967 zijn wij hier 
naar toe gegroeid. De weg naar het ,,sa
men uit, samen thuis”  was geplaveid met 
vele bobbels.

In een door drs. J. van Dis Hzn. geschre

ven artikel in het CH-tijdschrift (septem
ber), waarin ik mij zeer goed kan vinden, 
werpt hij de vraag op of het niet beter 
zou zijn indien het voor de eerste maal 
gedane beroep van het CDA op de Neder
landse kiezer zou plaatsvinden bij lande
lijke verkiezingen (Tweede Kamer). Inder
daad zou dit beter zijn geweest, doch de 
situatie ligt helaas anders. In het land 
zullen wij bij de staten- en raadsverkie
zingen de spits af moeten bijten in een 
wat de landelijke politiek betreft geens
zins aantrekkelijke opstelling van de drie 
christen-democratische partijen, waar 
twee dezer partijen zitting hebben in het 
kabinet en de derde niet. Wij moeten uit
gaan van de realiteit van een verschil in 
opstelling van de drie fracties t.cr.v. het 
kabinet-Den Uyl, hetgeen in bepaalde ge
vallen tot een verschil in beoordeling van 
het kabinetsbeleid kan leiden. Hiermede 
rekening houdend was onze Tweede Ka
merfractie bereid haar bijdrage aan een 
eensgezind optreden te leveren en was zij 
van mening, dat de laatste alinea van de 
resolutie van 23 juni, waarin een beroep 
werd gedaan op de fractie in de Eerste en 
Tweede Kamer van de drie partijen om hun 
werkzaamheden zodanig te integreren, dat 
de eensgezindheid van de drie partijen 
wordt weerspiegeld in het beleid van de 
fracties, geen beletsel behoede te zijn 
voor de aanvaarding daarvan. De motie 
Heinkenszand heeft dit nog eens onder
streept.

DE PRAKTIJK

Doch wat blijkt nu in de praktijk, in de 
praktische politiek? Dat een gemeenschap
pelijke opstelling blijkbaar uitermate 
moeilijk is. Er was inderdaad een verschil 
in beoordeling van het kabinetsbeleid. De 
gemeenschappelijke CDA-vlag was er niet. 
Het was om met A.B. te spreken: eenheid in 
verscheidenheid. De kranten maakten te 
pas en te onpas melding van ruzies 
tussen de confessionele of in het CDA. In 
mijn artikel in De Nederlander van 23 
maart j.1. pleitte ik voor één partij bo
ven een federatie, waarin concurrentieten- 
densen een rol spelen en conflicten niet 
zijn uitgesloten. Wat we nu hebben is nog 
minder dan een federatie. Met Van Ver- 
schuer betreur ik, dat de drie confessio
nele partijen niet samen in de oppositie 
zijn gegaan c.q. dat de CHU niet mét ARP 
en KVP in de regering is gestapt. De ge
volgen kunnen dan ook niet uitblijven. Pro
vinciaal komt de eenheid in CDA-verband 
moeilijk op gang. Kwamen in 1970 de 
confessionele partijen alleen in Friesland

Wm C. de Kruyf

en Limburg met een gemeenschappelijke 
lijst uit, thans komen daarbij Noord- 
Brabant, Noord-Holland en wellicht Gro
ningen. In de andere provincies blijft de 
toestand bij het oude. In een enkele ïs 
zelfs lijstverbinding niet mogelijk geble
ken. Aan deze betreurenswaardige gang 
van zaken is ook debet het feit, dat de 
in onze Statuten verankerde bepaling (art. 
29, lid 4a) dat de statenkringen autonoom 
zijn, verkeerd wordt geïnterpreteerd. Dit 
artikel heeft n.1. betrekking op het in een 
provincie uitkomen met één gelijkluiden
de lijst in alle statenkringen dan wel met 
een voor elke statenkring eigen lijst. Om 
nu te stellen, dat dit artikel ook geldt voor 
het al dan niet deelnemen aan één CDA- 
lijst, lijkt mij onjuist. Zo drijven we de 
provinciale autonomie wel heel ver. Im
mers, bij landelijke verkiezingen zou dit 
ook niet gegolden hebben. De groepsver
gaderingen van statenkringen zouden zich 
dan geconformeerd hebben aan het stand
punt van Bestuur en Unieraad.

SCHADUW OVER CDA

Wij geraken echter nog verder van huis.

als voorzitter en secretaris van de Unie 
in een brief van 14 september aan alle 
kamer- en statenkringen bekend maken, 
dat voor de totstandkoming van een CDA-, 
lijst in een provincie de tot die pro
vincie behorende statenkringen daartoe 
unaniem moeten besluiten. Dit betekent, 
dat een minderheid het besluit van een 
meerderheid kan torpederen. Is dat de
mocratisch? Deze situatie heeft zich voor
gedaan in de provincie Zuid-Holland,waar 
vijf van de zeven statenkringen voor
standers waren van een CDA-lijst. De 
statenkringen Delft en Dordrecht waren 
tegen. Alle KVP-statenkringen waren 
voor, terwijl bij de ARP de minder
heid zich neerlegde bij de meerderheid. 
De aanvankelijk door de vijf voorstan
ders geopperde gedachte om dan in ieder 
geval in hun statenkringen met een CDA- 
lijst uit te komen (dit gold met name 
voor Den Haag en Rotterdam, waar het 
territoir van de statenkring gelijk is aan 
dat van de gemeentelijke kiesvereniging) 
hebben zij op grond van genoemd schrij
ven moeten laten varen, uiteraard met 
een gevoel van machteloosheid en te
leurstelling. Zo komt het CDA nooit van 
de grond.

POSITIEF

Gelukkig zijn er ook lichtpunten. Doch 
dan moeten we zijn bij de kleinere een
heden, bij de gemeenten. Blijkbaar moet 
de eenwording toch niet aan de top be
ginnen, maar aan de voet, bij de kies
verenigingen. In Zuid-Holland staat nu 
al vast, dat in Delft, Den Haag en Rot
terdam, benevens in de Rijnmondraad 
door de drie christen-democratische par
tijen met een CDA-lijst wordt uitgeko
men, onafhankelijk van wat er in po
litiek Den Haag geschiedt.
In de residentie werken ARP en CHU 
sinds 1958 in de gemeenteraad samen 
in één protestants-christelijke fractie. 
Na 1970 kwam een nauwe samenwerking 
tot stand met de KVP-fractie. Ook zon
der het landelijk CDA zou toch besloten 
zijn tot één gemeenschappelijke lijst en 
fractie bij de komende raadsverkiezin
gen. Het CDA-Den Haag koos mij tot 
haar eerste voorzitter. Een moeilijke 
taak, maar ook een uitdaging. Met el
kaar zullen wij het de komende jaren 
waar moeten maken.

C. de Kruyf,
Voorzitter Kamer- 

kring ’s-Gravenhage

Christen-Democratische Jongeren in Groningen
De Federatie Christen-Democratische 
Jongeren CHJO-KVPJG in de provincie 
Groningen hield begin oktober een week
einde te Spijk (Gr.)
Centraal stond de start van de volgende 
commissies: voor de gemeentepolitiek 
(stad Groningen), provinciale politiek, al
gemene politiek en een propagandakom- 
missie.

Medegedeeld werd, dat van het hoofd
bestuur van de CHJO het bericht was 
ontvangen, dat half november een alge
mene landelijke ledenvergadering belegd 
zal worden.

De vergadering te Spijk, bestaande uit 
20 leden, besloot het volgende telegram

naar de fracties van ARP, CHU en KVP 
in de Tweede kamer te z^den:

,,De Federatie CHJO-KVPJG provincie 
Groningen in vergadering bijeen te Spijk 
op 6 en 7 oktober ’73 verlangt van de 
CHU, KVP, ARP dat zij één lijn trek
ken ten aanzien van het gemeenschappe
lijk urgentieprogram 1971-1975”

Ledenwerfactie van CHU
Het bestuur van de CHU heeft zich 
tot alle leden van de Unie, tot alle 
kiesverenigingen, statenkringen en 
kamerkringen gewend om medewer
king te vragen voor de ledenwerf
actie 1973/1974.
Waarom een ledenwerfactie?
U De raden en statenverkiezingen 

staan voor de deur en er is alle 
reden om ons kader in gemeente 
en provincie te versterken.

2. De CHU heeft 28.000 leden, wij 
hadden bij de kamerverkiezingen 
354.291 stemmen. Zouden niet 
veel meer dan die 28.000 leden 
de behoefte en plicht hebben het 
werk van de CHU te begeleiden, 
te steunen en uit te bouwen?

3. KVP, ARP en CHU werken aan 
het Christen-Democratisch Ap
pèl. Een ledenwerfactie betekent 
een versterking van dit appèl.

4. Juist nu is het van belang dat de 
CHU in dit Christen-Democra
tisch verband een sterke eigen 
identiteit inbrengt en dat zo krach
tig mogelijk doet. .

Hier heeft U vier punten om drie 
avonden voor de CHU op stap te

gaan. En dan te bedenken dat als 
ieder lid dat zou doen en elke avond 
één lid zou werven er 84.000 leden 
bij zouden zijn. ^
Zullen we de spreekwoordelijke 
laksheid en lauwheid eens logen
straffen? Hoe gaan we de actie 
voeren?
U krijgt allemaal drie folders waar
van U de,kaart inzendt bij het Unie- 
bureau. Dit bureau zorgt voor de' 
verwerking van Uw kaarten. In het 
leden contactblad de Nederlander 
zullen we de stand van de aktie 
bijhouden en wie het meest bereikt 
zal ,,bekroond”  worden!
Wij rekenen op U.

Namens het bestuur,
mr. O. W. A. Baron vanVer-
schuer, voorzitter,
mr. J. L. Janssen van Raay,
secretaris.

FOLDER

De tekst van de folder, die bij de 
ledenwerfactie van de CHU gebruikt 
wordt, luidt:

Waarom zou ik lid worden van de
CHU?
omdat de CHU:

- Een beginselpartij is die zich niet 
schaamt te erkennen dat Gods 
woord richtsnoer is voor denken 
en handelen van de mens, ook in 
de politiek.

- Een partij is die op basis daarvan 
vooruit denkt en antwoord geeft op 
de vele vragen van deze tijd.^

- Een partij is die durft te zeggen 
dat in de wereld voor ons mensen 
niet alles mogelijk is. Maar dat 
wij wel een grote verantwoorde
lijkheid hebben om vanuit onze 
democratie te werken.

Omdat op basis van deze verant
woordelijkheid reeds dertig duizend 
Nederlanders lid werden van de 
CHU en er voor werken.

Wij vragen ook U.

In memoriam 
W. Veldsink
Maandagmorgen 17 september ging de 
droeve mare door Ommen, dat in de af
gelopen nacht de heer Veldsink was over
leden. Hij had de voorgaande week een 
nieroperatie ondergaan.

Donderdags is hij onder enorme belang
stelling na een rouwdienst in de Hervorm
de Kerk naar zijn laatste rustplaats ge
bracht.

De heer Veldsink in leven directeur van 
de Chr. Landbouwschool was een zeer 
bekende figuur in CHU-kringen. Van kort 
na de oorlog tot 1967 was hij voorzitter 
van de kiesvereniging Ommen en tot 1972 
lid van de Kamerkring Zwolle. Van welk 
bestuur hij tot ere lid was benoemd. 
Hij was van mening dat het roer tijdig 
overgegeven diende te worden aan jongere 
krachten, omdat hij met de grote politieke 
veranderingen niet altijd instemde en geen 
rem wilde zijn voor de diverse ver
nieuwingen.

In hem verliezen wij een stuwende kracht 
en een sterke aanhanger van de C.H.U.- 
beginselen. Mogen zijn vrouw en kinderen 
de sterkte ontvangen om dit zo plotse
linge verlies te'dragen.

Kiesvereniging Ommen,
M. C. Kip Otten secr.
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Het drama in het M idden-Oosten
door M r, C. A . Bos

De dramatische strijd in het Midden
oosten woedt - althans op het moment 
waarop ik dit schrijf - nog onverminderd 
voort. Omtrent de uitslag kunnen we 
eigenlijk alleen nog maar gissingen ma
ken. Zekerheid dat Israël ook ditmaal 
het gevecht zal winnen is er - althans 
nu nog niet. Wel zeker is dat Israël dit
maal de zwaarste vuurproef moet door
staan sinds 1948. Het staat namelijk 
tegenover tegenstanders, die in 6 jaar 
tijds zoveel kracht en kennis op stra
tegisch en technologisch terrein bijeen
gebracht hebben, dat van een volledige 
Israëlische superioriteit geen sprake 
meer is.

TWEE FRONTEN

Ieder land, groot of klein, probeert al
tijd een gelijktijdige strijd op twee of 
meer fronten te vermijden. Het kleine 
Israël kan dat echter niet ontlopen, in
geklemd als het is tussen Arabische 
staten, die Israël als hun gemeenschap
pelijke vijand zien. De noodzaak voor 
de Israëliërs om hun strijdkrachten over 
alle tegenstanders te verdelen, plaatst 
hen reeds bij de aanvang in een weinig 
benijdenswaardige positie. De enige kans 
om die positie te doorbreken is om in 
korte tijd een of meer tegenstanders 
door bliksemacties (zoals in 1967) of 
grote beweeglijke veldslagen uit te scha
kelen. Slaagt de tegenstander er evenwel 
in zich daaraan te onttrekken of zich, 
indien de Israëlische druk hem daartoe 
noopt, al vechtend op ordelijke wijze 
terug te trekken, dan wordt de positie 
van Israël tenslotte wel moeilijk, ze
ker wanneer dit soort operaties erg lang 
gaat duren. Zijn troepen blijven immers 
op alle fronten gebonden, terwijl zijn 
aanvoerlijnen steeds langer en dus kwets
baarder worden. Bovendien is de Ara
bische wereld onmetelijk diep. Daarom 
behoeft zelfs de verovering van de Sy
rische hoofdstad Damascus nog geens
zins het einde te betekenen van de Strijd 
in die regio.

Mr. C. A. Bos

Een andersoortige uitputtingsoorlog dreigt 
zich in de Sinai' te ontwikkelen, waar 
de Egyptische troepen na hun verrassende 
oversteek van het Suez-kanaal een grote 
en tegen aanvallen vanuit de lucht uit
stekend beschermde strijdmacht hebben 
bijeen gebracht, waartegen de aanvallende 
Israëliërs het zullen moeten opnemen, 
willen ze althans de grenzen van 1967 
ook daar herstellen. Maar deze slag kan 
Israël pas leveren nadat het Syrië goed
deels heeft uitgeschakeld.

UITPUTTING

Naarmate de strijd langer duurt kan de 
grootste vijand van de Israëliërs wel 
eens de vermoeidheid en de uitputting 
van mensen en materiaal zijn. In dat 
geval begint de tijd voor de Arabieren 
te werken, die veel meer reserves in 
de strijd kunnen werpen dan Israël, dat 
met zijn 3% miljoen inwoners een wel
iswaar uitstekend getrainde en uitgeruste 
maar toch betrekkelijk kleine strijdmacht 
bezit. Hoopgevend is dat het moreel van 
de Israëlische militairen nog altijd uit
stekend is, ondanks het pijnlijke vermoe
den dat hun inlichtingendienst de ge
combineerde Egyptische-Syrische aanval 
blijkbaar niet heeft voorzien en ondanks

SYRIË -  Israëlische eenheden tijdens de opmars in Syrië. . 
Centuriontanks, gevolgd door een persfotograaf, dié hier te voet gaat.

de onaangename constatering, dat de ge
vechtskracht van de tegenstanders zoveel 
groter is dan werd verwacht, vooral door 
de massale aanwezigheid van Russische 
luchtdoelraketten, waartegen Israël nog 
geen verdedigingssysteem heeft ontwik
keld.

Met de mogelijkheid dat tenslotte ook 
Jordanië en nog andere Arabische lan
den zich direct of indirect in de strijd 
zullen mengen, zal Israël inmiddels wel 
vertrouwd zijn geraakt. Het zal er niet 
overmatig door verontrust zijn, maar het 
kan de duur van de strijd wel verlengen 
en daarmede de kans op uitputting ver
groten.

KRACHTENVELD

Mocht Israël er binnen korte tijd toch 
in slagen zijn tegenstanders de baas 
te worden, dan nog zal het krachtenveld 
in het Midden-Oosten m.i. een belang
rijke verschuiving te zien geven, mis
schien minder in militair, maar des te 
meer in politiek opzicht. Deze verwach
ting is gebaseerd op het volgende:

- Ook al verliezen de Arabische staten 
opnieuw de oorlog dan zullen ze toch 
voortaan met een aanmerkelijk groter 
zelfvertrouwen optreden dan voorheen 
Hun eisen zullen harder worden, omdat 
ze geloven in het vooruitzicht dat met 
nog een beetje meer eenheid tussen de 
Arabische staten en nog wat meer mi
litairen en materiaal, Israël in de toe
komst op de knieën krijgen.

- Beide kampen zullen na de oorlog hun 
strijdmacht grotendeels opnieuw moeten 
formeren en uitrusten. Dat zal de Ara
bische wereld veel gemakkelijker vallen 
dan Israël. De Arabieren kunnen immers 
hun wapenaankopen betalen met olie
dollars, een voorshands onuitputtelijke 
geldbron, die het economisch zeer kwets
bare Israël mist. Maar nog veel moei
lijken zal het voor Israël zijn om in korte 
tijd zijn zware verliezen aan mensen
levens te vervangen. Zijn weinig talrijke 
bevolking en zijn groot tekort aan ar
beidskrachten laten de instandhouding van 
een grote parate strijdmacht gewoonweg 
niet toe. Het zit als het ware reeds lang 
tegen het plafond van zijn mogelijkheden. 
Zijn tegenstanders daarentegen beschik
ken over een enorm mensenreservoir, 
waaronder vele honderdduizenden werk
lozen, waaruit de opengevallen plaatsen 
snel kunnen worden opgevuld.

- Israëls belangrijkste bondgenoot, de 
Verenigde Staten, zal nu en in de toe
komst veel voorzichtiger manoeuvreren 
dan voorheen. En dat niet alleen om de 
ontspanningspolitiek te kunnen voortzet
ten en een directe of indirecte confron
tatie met de Sovjet-Unie te vermijden, 
maar ook om zo min mogelijk het slacht
offer te worden van het nieuwste en ge
vaarlijkste wapen van de Arabische we
reld, nl. de stopzetting van de olieleve- 
ranties, die het industriële leven in Ame
rika en West-Europa ernstig kan ont
wrichten.

- Beide kampen beseffen dat de Verenigde 
Naties niet in staat zijn op doeltreffende 
wijze op te treden om de militaire strijd 
te beslechten. In de politieke strijd daar
entegen is het laatste woord in de V.N. 
nog niet gesproken. Maar ook dan zit 
Israël in de hoek waar de meeste slagen 
vallen, omdat een groeiende meerderheid 
van de V.N.-leden achter de Arabische 
wereld 1 staat, al dan niet omgekocht met 
oliedollars.

PERSPECTIEF

In , dit voor Israël weliswaar niet uit
zichtloze maar wel sombere politiek-

militaire toekomstbeeld zijn heel be
wust twee factoren niet opgenomen, die 
volgens menigeen dat beeld juist wat 
optimistischer kunnen maken. Allereerst 
de. factor van de bekende onenigheid tus
sen de Arabische staten, die Israël ook 
straks weer in de kaart zal spelen; ten 
tweede de fanatisehe persoonlijke inzet 
van iedere Israëliër, zodra het gaat om 
het bestaan van de staat Israël als zo
danig. Nu wil ik graag toegeven dat 
beide factoren een zekere rol kunnen 
spelen in het toekomstbeeld, maar be
halve het feit dat ze moeilijk bereken
baar zijn, is het bovendien gevaarlijk 
daarmede het beeld wat rooskleuriger 
te maken. Immers, op beslissende mo
menten is de gemeenschappelijke haat 
van de Arabische landen tegenover Is
raël groter dan hun onderlinge verdeeld
heid, terwijl ook de - terecht bewonder
de - dapperheid van de Israëliërs zijn 
grenzen heeft, vooral bij de toenemende 
technologische ontwikkeling.

Veel belangrijken lijkt mij daarom de 
vraag wat Israël, uitgaande van een voor 
hem negatieve verschuiving in het po
litiek-militaire krachtenveld moet doen 
om zijn overlevingskansen zoveel mo
gelijk te vergroten.

M.i. zal Israël nu en straks een maxi
maal gebruik moeten maken van alle 
mogelijkheden om een blijvende vrede 
in het Midden-Oosten te bewerkstelli
gen. D.w.z. dat het zich flexibeler dan tot 
nu toe zal moeten opstellen tegenover 
verschillende wensen van de Arabische 
wereld en tegenover de aanbevelingen 
van de Veiligheidsraad. Het betekent ook 
dat reeds nu de bereidheid moet worden 
opgebracht om, als de mogelijkheid er 
is, het gesprek te beginnen over een 
wapenstilstand.

Israël zal er nl. hoegenaamd niets mee 
winnen om ten koste van enorme en 
voor hem bijna onvervangbare verliezen 
aan mensenlevens de grenzen van 1967 
te herstellen, aangezien het niet in staat 
zal zijn een dergelijke militaire over
winning politiek zodanig uit te buiten, 
dat een blijvende vrede dichterbij komt. 
Bovendien wordt dan al weer de klem 
gelegd voor een nieuw conflict. Dat zijn' 
de voornaamste redenen waarom ik een 
versoepeling van het Israëlische stand
punt gewenst acht. Israëls eis van veilige 
en verdedigbare grenzen acht ik juist 
en rechtvaardig, maar de wegen en mid
delen om deze doelstelling te bereiken 
moeten m.i. ruimer worden gehanteerd. 
Daarbij moet ook -de mogelijkheid van 
gegarandeerde grenzen en gedemilitari
seerde bufferzones, al dan niet gecontro
leerd door de V.N., in de overwegingen 
worden betrokken.

HAALBAARHEID

Of een dergelijke politieke versoepe
ling haalbaar is valt op dit moment 
moeilijk te zeggen. Toch deel ik niet 
geheel de mening van hen, die op stel
lige toon beweren, dat het huidige con
flict de wederzijdse standpunten alleen 
maar zal verharden en dat de havikken 
(voorstanders van de harde lijn) bij de
a.s. verkiezingen in Israël een gran
dioze overwinning zullen behalen. Een 
nauwkeurige analyse van Israëls positie 
vandaag en morgen zal m.i. menigeen 
in Israël doen inzien dat met een hand
having van de harde lijn Isi’aëls over
levingskansen niet zullen toenemen doch 
alleen de mogelijkheid van een nieuw 
conflict wordt versterkt. En ik kan niet 
geloven dat een opeenvolgende reeks van 
steeds bloediger oorlogen Israëls po
sitie zal versterken. Integendeel!

Zaterdag, 13 oktober 1973.

C. A. Bos

Christelijk'Historisch 
weekblad
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Reacties op 

tv-uitzending 

van GHU
Eén dag nadat de CHU vorige week de 
politieke tv-uitzending verzorgde, waren 
op het Uniebureau te Den Haag al tien
tallen aanmeldingen van nieuwe leden 
binnen. Daarbij kwamen nog vele verzoe
ken om inlichtingen.
Hartverwarmend, leuk. Iemand uit Stap
horst schreef: ,,Hierbij geef ik mij op 
als lid van uw partij, indien althans uw 
statuten het lidmaatschap van Rooms- 
Katholieken niet uitsluit” .
Het echtpaar uit Borger verzocht vrien
delijk om beide te worden ingeschreven. 
Ook zo’n bericht uit Rotterdam. Een heer 
uit Breukelen zei: ,,Ik kan mij volledig 
verenigen met het doel en streven der 
Unie, uiteengezet in het t.v. praatje van he
denavond door dr. Kruisinga.
Een andere reactie: ,,lk wil lid van u 
worden. Ik heb wel altijd op u, gestemd, 
maar dat is niet voldoende hé? Ik hoor 
wel wat het kost en hoop dat er veel 
volgen” . En dan die onbekende uit Goes: 
,,Ingevolge uw oproep van gisteravond 
voor de T.V., ingesloten f25 ,- voor het 
goede doel” . U vindt het wel goed-goede 
gever als we uw gift aan het Unie Werk
fonds doorgeven?
Hartelijk bedankt!

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652
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Algemene vergadering van de 
Europese Vrouwen Unie te Oxford
Van 24 sep tem ber t /m  29 septem ber 
vond in O xford  de 10e A lgem ene V e r 
gadering van de E u ropese Vrouwen Unie 
(E .V .U .) p laats. Het thema was dit k eer: 
„O n ze  verantw oordelijkheid  v o o r  onze 
huidige M aatschappij”  (R esponsib ility  in 
the M odern Society).

Wat is  de E .V .U .?

De E .V .U . w erd in 1955 d oor  M evr, 
Lola Solar uit O osten rijk , te Den Haag 
opgericht. Z e is  sam engesteld  uit p a r -  
lem entarische vrouw en, vrouw elijke le 
den van Staten, D is tr ic ts -  en G em eente
raden en vrouwen, d ie a ctie f deelnem en 
aan het p olitieke en m aatschappelijke 
leven  in de aangesloten  landen. E r zijn  
op het ogenblik 12 landen aangesloten 
(O ostenrijk , B elg ie , Finland, Frankrijk , 
Duitsland, Engeland, Italië, Luxem burg, 
N ederland, Zweden, Z w itserland en D ene
m arken). De vrou w elijke afgevaardigden 
behoren  allen  tot de C hristen  D em ocra 
tische o f  verg e lijk b a re  partijen  in hun 
landen.

STATUS B BIJ RAAD VAN EUROPA

De E .V .U . heeft de Status B b ij de Raad 
van Europa en een vast contact bij de 
Raad. In zaken a ls  fac ilite iten  v o o r  de 
buitenshuis werkende vrouw  en m oed er, 
equal pay enz. w ordt de stem  van de 
E .V .U . bij de Raad van grote  waarde 
geacht.

GRONDPRINCIPE

Het voornaam ste pr in cip e  van de E .V .U . 
is  de staatkundige, m aatschappelijke en 
cu lturele  waarden in de aangesloten  lan 
den te handhaven en een eigen tijdse  in - 
houd te geven. Dit laatste is  voora l 
erg  belangrijk . De v r ije  E uropese landen 
in de w ereld  lopen op dit terre in  nog 
steeds aan de kop, inzake verbetering  
en vernieuw ing van deze waarden. De 
vrijh e id  en de individuele rechten  van 
ied ere  staatsburger staan v oorop ! Men 
werkt vanuit de C hristen  D em ocra tisch e  
p r in cip es . Nu kunt U zeggen: ,,Ja, dat 
zijn  de bekende kreten, m aar wat komt 
e r  in de praktijk  van te r e ch t? ”  Naar 
buiten lijkt dat m issch ien  niet vee l, m aar 
één ding kom t e r  zek er  van terecht. 
Men leert sam enw erken, zow el op na
tionaal als internationaal niveau. Dat is 
ze e r  belangrijk .

HOE GAAT HET IN DE PRAKTIJK?

V oor  N ederland m oge ik verm elden , dat 
aanvankelijk a lleen  KVP en A R P -led en  
deel uitmaakten van de N ederlandse sek - 
tie van de E .V .U ., m aar dat de laatste 
10 ja a r  ook de C H -V rouw en ze e r  ak- 
t ie f zijn , terw ijl in de genoem de p a r 
tijen  toen nog geen enkele vorm  van 
sam enw erking te zien  w as.
B ijzond er boeiend van de E.V.U . in de 
praktijk is , zoa ls  ik reed s  verm eldde, 
de sam enw erking, zow el in de nationale 
sekties a ls  in de gehele E. V. U. Kan er 
bij zov ee l verscheidenheid  van denken 
iets w aardevols tot stand kom en? Ja, 
dat kan. Het zou ech ter te v e r  voeren  
om  a lles  wat in de loop  van het bestaan 
van de E .V .U . tot stand is  gekom en, 
te verm elden .

COMMISSIES

De raad is  on derverd eeld  in v e rs ch il
lende co m m iss ie s . Ik noem  als v o o r 

beelden : de Ju rid isch e , S ocia le , P o li 
tieke en F a m ilie co m m iss ie . D eze co m 
m iss ie s  z ijn  a lle  sam engesteld  uit v rou 
wen van de versch illen d e  landen. Z e lf  
was ik ingedeeld  b ij de fa m ilie co m m is 
s ie , w aar ook m evrouw  van ’ t R iet 
een gew aardeerd  lid  van is .

IETS OVER HET WERK IN DE
FAMILIECOMMISSIE

D aar was een u iterst em otion ele  en fe lle  
d iscu ss ie  o v e r  het on volled ige gezin . Wat 
is  de defin itie  d a a rv oor?  Een ongehuwde 
m oed er m et haar kind, een weduwe of 
weduwnaar o f  een com m une? Van Ita
liaanse zijd e  w ilde men p e r sé  steun op 
a lle  gebied v o o r  het on volled ige gezin. 
Dit w erd e ch ter  d o o r  de Duitse leden 
bezw aarlijk  geacht en fe l bestreden . De 
achtergrond van dit a lle s  h oor je  dan 
in dé wandelgangen. In Ita lië  is  ech t
scheiding niet m ogelijk  b ij de wet. Dit 
neemt e ch ter  niet w eg dat e r  honderd-
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het ochtendblad met ’n mening

Tom  T ow er te O xford,
de poort d ie toegang geeft tot het oude 
CHRIST CHURCH C ollege , w aar dit ja a r  
de vergad erin g  van de E .V .U . plaats 
vond.

duizenden mannen gesch eiden  van hun 
w ettige vrouw en leven  en opnieuw een 
gezin  hebben gesticht. De buitenechte
lijk e  k inderen en de tw eede , , onw ettige”  
vrouw  hebben , , le g a a l”  geen  rech t op 
s o c ia le  voorz ien in gen . In Duitsland ech ter 
en v oora l in H essen , w aar men links 
so c ia lis t is ch  is , is  e r . de z e e r  sterke

wil om  huursubsidies, kindertoeslagen, 
kortom  het gehele pakket van soc ia le  
voorzieningen , aan , ,onvolled ige g ez in 
nen”  te geven. Men w il daar ze lfs  c o m 
munes ook ,,un com p lete  fa m ilie s ”  n oe 
men! De D uitse afgevaardigde kan on 
m ogelijk  thuis kom en en aan haar CDU 
een reso lu tie  voorleg gen , waarin dit w ordt 
aanbevolen aan de Raad van europa. 
T och  kwam men na dagen hard werken 
tot tu ssen voorste llen . Ook in de andere 
co m m iss ie s  kwam men tot goede re s u l
taten.

W AT IS HET BELANGRIJKSTE?

B elangrijk  is  ook de h arm on isatie van de 
w etgeving in de v ersch illen d e  E uropese 
landen. D aar kan de ju r id isch e  com m iss ie  
uitstekend w erk doen en doet dat ook. 
M aar wat ik a ls  het a llerbelan grijk ste  
heb ondervonden is  dat deze vergaderingen  
en u itw isseling  van m eningen een veel 
g ro te r  b egrip  doen ontstaan v o o r  e ikaars 
situatie en ook je  'w e e r  bewust doen 
w orden van je  verantw oordelijkheid  als 
vrouw  v o o r  het p olitieke en m aatschap
pelijke  re ilen  en ze ilen  in Europa. Van 
C H -z ijd e  w aren aanw ezig de dam es P e l-  
leb oer , Van ’ t R iet, De R u iter en T e -  
gelaar.

TEGENSTELLINGEN CHR. DEM O
CRATEN EN CONSERVATIEVEN

E r was een du idelijke tegenstelling  tu s
sen de E uropese Chr. D em ocraten  en 
de C onservatieven . T ot de eersten  b e 
horen o .a . N ederland, F rankrijk , Italië 
en W est-D uitsland, tot de laatsten E nge
land en Finland.
Men bem erkt dan dat a ls  men in N e
derland behoudend o f  te w el rech ts  g e 
noem d w ordt, m en in dit geze lsch ap , als 
land m et een aantal vanzelfsprekende 
so c ia le  voorz ien in gen , z ich  som s aan 
de andere kant m oet opstellen . Men is  
bij de E .V .U . a ls  N ederlandse, a l le r 
eers t C hristen  D em ocraat. De kunst is 
om  al pratende vanuit het E vangelisch  
G etuigenis, sam en te w erken aan een 
p ositieve  opbouw van Europa.

M r. Johanna P e lle b o e r  -  Beuker.

«ikX̂ V ̂

De oude tram te Amersfoort, waar de CH-vrouwen 

op 30 oktober een studiedag houden

Start vormingswerk
Cursus voor po litiek  geinteresseerden

-  Doe m ee -
-  Het kost U niets -
-  Dien het belang van de Unie -

In het weekeinde van 2 en 3 n o
vem ber vindt de start plaats van 
een cursus in politieke vorm ing 
georg an iseerd  d oor ARP, KVP en 
CHU. Het gespreksthem a is a fg e
stem d op de politieke filo so fie  van 
de C h risten -d em ocraten  (de nota 
van de contactraad).
Iedereen  is  van harte welkom .
Men kan zich  opgeven bij het Unie-

bureau, W assenaarsew eg 7, Den 
Haag (070-244516) v oor  één van 
de volgende weekends:
2 /3  novem ber in O egstgeest (Oud- 
P oe leeestj
2 3 /24  novem ber in O egstgeest 
(idem )
15/16 d ecem ber in G o rsse l (G e l
derland)
12/13 januari in G o rsse l (G e ld er
land)
Aanvangstijdstip is vrijdagsavonds 
om 7 uur. Zaterdagsavonds eindigt 
de cursusbijeenkom st.

- J

STUDIEDAG CH-VROUWEN
Op 30 oktober a .s . komen de CH -vrouwen 
te A m ers foort bijeen  v oor  een studiedag. 
De ochtendvergadering -  die om  10.30 uur 
begint -  staat in het teken van de sam en
werking in C D A -verband. Een inleiding 
wordt gehouden door m evrouw  M r. J. J. 
M. S. L eyten -d e W ijkerslooth  de W eerd e- 
steyn, lid van het C D A -bestuur, namens 
de KVP. V erd er  zal v ers la g  w orden gedaan 
van het bestu renoverleg  van A R -, CH- en 
K V P -vrouw en, dat op 8 oktober onder de 
naam CDA-VROUW ENBERAAD, plaats
vond, en waar z e e r  p ositieve wensen naai 
voren  kwamen. E r zal ru im schoots g e 
legenheid zijn  voor de leden van de cen 

trale om  over dit onderw erp van gedach
ten te w isselen .
In de m iddagvergadering w orden de p r o 
blem en van de eigen organ isatie  behandeld. 
Met afgevaardigden uit de r e g io ’ s zal g e 
sproken worden over de CENTRALE 
RAAD, die op de A lgem ene V ergadering 
in het v oorja ar ingesteld wordt.
V erd er zullen de aanstaande verkiezingen 
v oor P rov in cia le  Staten en gem eenteraden 
aan de ord e  komen.
A lle  belangstellenden zijn  van harte w el
kom bij de Centrale op 30 oktober in 
DE OUDE TRAM te A m ersfoort.

HTB
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De behandeling van de middenstand en van 
de landbouw d o o r  dit kabinet vinden wij 
on billijk  en onrechtvaardig .
T ilanus z e i 28 m ei in deze  K am er: „Ik  
v re e s , dat de zelfstandigen  de dupe zullen  
w orden ” . H elaas, dat lijk t te gebeuren. 
De m iddenstand en de landbouw w orden 
d oor  dit kabinet in de steek  gelaten. In 
dat opzich t hebben wij tegen  dit kabinet 
geen g er in g ere  bezw aren  dan bij de tot
standkom ing daarvan, m aar eerd er  
gro tere .
W ij w aren van m ening, dat het v oeren  van 
een rech tvaard ige  en e c o n o m is ch -s o c ia le  
politiek  m et z ich  m eebrengt, dat e r  een 
aantal evenwichtige maatregelen m oeten 
w orden getroffen .
De bevolk in gsgroepen  m oeten ge lijk w a ar
dig w orden behandeld.
W ij w aren ook van oo rd e e l, dat een r e g e 
r in gsbele id , dat h ier niet aan vold oet en 
dat h ierm ed e ern stig  in s tr ijd  is ,  b ij ons 
tegenkanting zou dienen te ondervinden. 
Inkom ensdalingen als gevolg  van de re v a 
luatie van f1 5 0 0 ,- -  in de landbouw als 
gevolg  van dit be le id  zu llen  geen  u itzonde
ring zijn .
De landbouw heeft dat als on recht ervaren . 
De reg erin g  preten deert een inkom ens
p olitiek  te voeren .
Het is  in dit kader niet goed  b eg r ijp e lijk , 
dat en erz ijd s  een groep  kleine on dern e
m ers  -  w .o. m iddenstand en landbouw - 
rech tstreek s  in hun inkom enspositie  w ordt 
aangetast.
T e rw ijl daarnaast b ij m onde van de 
M in ister-P res id en t on geveer gelijk tijd ig  
in de lo o n - en s a la r is se c to r  een reë le  
inkom ensverbetering  v o o r  1974 in  het 
vooru itz ich t w ordt geste ld . W ij w aren van 
oo rd e e l, dat het kabinet z ich  wat d ie  in
kom en sverbetering  b etre ft r ich tte  tot het 
gehele N ederlandse volk . Het kabinet-D en 
Uyl rich tte  z ich  nam elijk  niet tot m idden
stand en landbouw.
Daartegen hebben wij als CHU ernstige 
bezwaren geopperd.
De CHU zag dit als het meten met twee 
maten.
Wij vonden, dat die politiek het predicaat 
sociaal-rechtvaardig niet kon dragen.
Een discriminatie van landbouw en 
middenstand zal voor de CHU niet aan
vaardbaar zijn.
Ook de p r ijsm a a treg e l van dit kabinet 
is in dit kader dubbel onrechtvaardig . 
Z ij is  v oora l onrechtvaardig  tegenover 
de m iddenstand.

MAT DEBAT?

Het debat w as, z o  zeggen  ta l van c o m 
m entatoren, ,,m a t” . Dat m oge dan waar 
zijn , het debat was w el b ijzon d er belang
wekkend. Het kabinet had z ich  op v e r s c h il
lende w ijzen  op haar voorste llen  kunnen 
p repareren .
In de e e rs te  plaats w as e r  het deelkabinet- 
Den U yl. Het had z ich  v o o r  de v e rk ie 
zingen en tijdens d e  form a tie  kunnen ont
w ikkelen. Het had dat gedaan op grondslag  
van Keerpunt ’ 72, het progra m  van de 
PvdA, D ’66 en de P P R .
Daarna w erd dit v o o r ja a r  het defin itieve 
kabinet-D en Uyl gevorm d.
Daarin namen ook een aantal m in isters  en 
s ta a tssecre ta r issen  van de A R P en van 
de KVP zitting.
De CHU zag, gelet op de p rogram m atisch e  
gron dslag  van het kabinet en de k ra ch ts
verhouding binnen het kabinet, geen  m og e
lijkheid  om  aan de totstandkom ing van dit 
kabinet-D en Uyl en ige m edew erking te 
verlenen .
De progra m m a tisch e  gron dslag  was v o o r  
ons als CHU te v e r  van het C h risten - 
D em ocra tisch  progra m  verw ijderd .
De krachtsverhouding in het kabinet was 
v o o r  de CHU te  s terk  overtrokken  in de 
richting van PvdA, D ’66 en PP R .
De p resen tatie  van troon red e  en m il
joenennota en het debat in de Tw eede 
K am er was v oora l daarom  in teressant, 
om dat dan pas fe ite lijk  het kabinet-D en  Uyl 
z ijn  v o o rs te lle n  in het dagelijk s  beleid  
zou gaan tonen.
E rg belangrijk  w aren daarbij de d iscu ss ie s  
om trent de m oties.
Niet m inder belangrijk  was de u iteindelijke 
gang van zaken d a a rov er b ij de s te m 
mingen.
V eel instem m ing ook tijdens het r e g e -  
ringsdebat ondervond onze fra ctie  met 
z ijn  stellingnam e in e e rs te  term ijn .
V elen  uit het hele land hebben ons toen 
gebeld  o f op  andere w ijze  benaderd.
Die steun hebben we e rg  op  p r ijs  gesteld . 
De steun v o o r  de C H U -fractie , itreft trou 
wens de gehele CHU. D irect na onze u it
zending v o o r  het progra m  politieke p a r 
tijen kwamen de aanm eldingen v o o r  het 
lidm aatschap w eer bij tientallen binnen. 
Dat is  hartverw arm end.
Die instem m ing gold niet in de laatste 
plaats onze stellingnam e m et betrekking 
tot het beleid  van dit kabinet ten aanzien 
van de middenstand en de landbouw.
Wij waren als reeds gezegd ov er  het 
m iddenstandsbeleid en het landbouwbe
leid van dit kabinet-D en Uyl verontrust. 
Wij z ijn  daarover nog slech t te spreken. 
Die verontrusting gold niet alleen de

v oorste llen  van het kabinet-D en Uyl bij 
deze m iljoenennota, m aar gold ook zek er 
in niet m indere mate het reeds gevoerde 
beleid ten aanzien van de middenstand en 
van de landbouw.
Wij kregen en we houden de indruk, dat 
het kabinet bezig  was en is  een p r ijs b e 
leid en een revaluatiebeleid  te voeren  
over de ruggen van de middenstand en van 
de landbouw.
Een d erge lijk  beleid  heeft b ij ons geen 
instem m ing.

DE MOTIES

Wij dienden daarom  al in eerste  term ijn  
op dit punt een m otie in.
Dit omdat in de eerste  plaats het h ier 
ook een beoordeling  van reed s gevoerd  
beleid  betro f.
Daarnaast zek er omdat dit beleid  -  w aar
ov er  van de zijde  van andere partijen  erg  
weinig en naar ons gevoel vee l te weinig 
rea ctie  kwam -  bij deze debatten van onze 
kant centraal wensten te stellen .
D eze b es liss in g  van de C H U -fractie heeft 
naar onze s te llige  overtuiging op het 
verd ere  verloop  van het debat een p o 
sitieve  uitwerking gehad.
E r was in eerste  term ijn  van de zijde  
van v rijw e l a lle  partijen  v o o r  de m idden
stand en de landbouw naar ons gevoel 
vee l te weinig aandacht. In tweede te r 
m ijn w erd dit gelukkig iets b eter. Ik heb 
na a floop  van de debatten naast veel 
te lefoon tjes en ook brieven , d ie veel 
w aardering inhielden, toch  ook uit de 
CHU vanuit het hele land v ersp re id , m aar 
v oora l uit de O ostelijke p rov in cies  steeds 
één k ritische  kanttekening gehad.
Die b etro f telkens één punt, nam elijk  het 
fe it, dat wij onze m otie ov er  de m idden
stand en de landbouw, d ie  in e ers te  term ijn  
was ingediend, in tweede term ijn  en igs 
zins zouden hebben gew ijzigd .
Degenen, die m ij d aarover hebben bena
derd, stelden, dat we dat niet hadden m oe 
ten doen: ,,de  k iezers  zouden dat niet 
kunnen b egrijp en ” .
Laat ik beginnen te zeggen, dat wij ook die 
k ritische  kanttekeningen van hun kant erg  
op p r ijs  stellen .
De contacten m et wat in de p e r ife r ie  leeft, 
zijn  v o o r  een goed functioneren  van de 
d em ocra tie , ook v o o r  onze fra ctie  van 
erg  g root belang.
Laten de leden van onze CHU niet a a rz e 
len, ons a ls  fra ctie  te bellen  o f  te s c h r i j
ven.
Nu de zaak ze lf.
Ten eers te : een aangenomen m otie is  v oor  
de beleidsbepaling van de regering  van veel 
g ro ter  belang dan een verw orpen  m otie. 
Wij hadden tijdens de debatten zekerheid  
gekregen, dat onze m otie in de d oor  ons 
gekozen form u lerin g  zou w orden v e rw o r 
pen.
W ilde de m otie kans van slagen hebben, 
dan m oest hij w orden gew ijzigd .
Wij zouden niet akkoord gegaan zijn  m et 
een zodanige w ijz iging van de m otie, dat 
het hart uit de m otie zou zijn  gehaald. 
Wij kwamen tenslotte m et een tekst, die 
de m eerderheid  in de K am er kon v e r 
krijgen.
'De gew ijzigde m otie lie t de bedoeling 
-  steun aan de middenstand en steun aan de 
landbouw -  b es lis t geheel overeind.
Om d ie  steun aan de middenstand en 
steun-aan de landbouw,, daar ging het de 
C H U -fractie om.
Daar konden we op deze  m anier een b i j 
drage aan leveren .
Een v oord eel was v erd er, dat terw ijl 
KVP en ARP ons niet zouden steunen op 
basis van de eers t ge form u leerd e  m otie, 
z ij daartoe w el in staat en b ere id  waren 
op basis  van de tweede form u lerin g . 
Ook dat was v oor ons belangrijk . Die 
steun is  .bij de stem m ingen ook gegeven. 
Wij hebben die steun op p r ijs  gesteld . 
Mede daard oor haalde de m otie het bij 
de stem m ing in de K am er.
Naar goed parlem entair gebruik zou het 
kabinet-D en Uyl zich  van deze m otie ten 
aanzien van het beleid v o o rd e  middenstand 
en v o o r  de landbouw w el iets m oeten 
aantrekken.
Of het dat w erkelijk  zal doen is  een andere 
zaak.
Naar aanleiding van persberich ten  over 
uitlatingen van p rem ier  Den Uyl en van 
tele foon tjes m et name uit de m idden
stands- en de landbouwkringen, m oesten  
on zerz ijd s  inlichtingen ingewonnen worden 
bij de R ijksvoorlich tingsdienst.
In de p ers  is nam elijk  verschenen  de 
m ededeling van de m in ister -p resid en t, 
dat hij de m otie K ruisinga ov er  de m id 
denstand en de landbouw zou , ,voegen bij 
de overbod ige  stukken” .
De RVD bevestigde ons die uitspraak. De 
R ijksvoorlich tin gsd ien st deelde m ee, dat 
die w oorden of althans w oorden van die 
strekking door p rem ier  Den Uyl waren 
gebruikt.
Die opm erking van de m in ister -p resid en t 
betreuren  wij ten zeerste .
Degenen, die m ij daarnaar vroegen , is  
dat ook m eegedeeld . Om een aantal red e 
nen, in de eerste  plaats zou de p rem ier  
zich  ov er  een in de kam er aanvaarde m o
tie niet op die m anier m oeten w illen uit
drukken.
In de tweede plaats mag men zich  bij

z o ’n uitspraak van Den Uyl toch afvragen, 
o f na dit kam erdebat hij nog steeds niet 
van de ernst van de m iddenstands- en de 
landbouwproblem atiek is  doordrongen.
D oor d it so o rt opm erkingen zaait hij d a a r
m ee om  het zacht te zeggen, tw ijfel. Dat 
vinden wij een ernstige  zaak. V oora l o m 
dat uit b e le id sbesliss in g en  van dit kabi
net in elk geval tot nu toe van die b e 
langstelling v oor  het lot van de m idden
stand en de landbouw niets is  gebleken. 
Helaas.
W ij zullen wanneer en waar dat w enselijk  
m ocht b lijken  over de uitvoering van deze 
m otie een in terpellatie  in de kam er aan
vragen.

M ILIEU-M OTIE

Een ander lot was de tweede door de 
CHU ingediende m otie beschoren .
D eze w erd verw orpen. Dat was een te leu r
stelling. Wij vonden het beleid  ten aanzien 
van het m ilieu  van dit kabinet tek ortsch ie 
ten. V oor de verkiezingen  hadden D ’ 66, 
PP R  en PvdA hoog van de toren g e 
blazen  ov er  het m ilieubeleid . A ls zij aan de 
regerin g  zouden kom en, zou het a lle s  m et 
betrekking tot het m ilieubeleid  geheel 
anders worden.
Van al die grote w oorden was ech ter in de 
plannen van dit kabinet niets terug te 
vinden. Wij vonden h ier eerd er  een v e r 
traging dan een versn elling  in het beleid . 
Wij- vonden ook dit een u iterst belangrijk  
deel van het beleid . Ook daarover dienden 
wij een m otie in.
D ie m otie vroeg  om  wetgeving nog in het 
volgend kalenderjaar op het gebied van de 
geluidshinder en de bodem vervuiling.
In zijn  antwoord op de m otie was p rem ier  
Den Uyl ons veel te vaag.
M et ons stem den v oor  de m otie de VVD, 
DS’ 70, SGP, GPV en BP.
KVP en A R P , die oorspron k elijk  bereid  
waren de m otie m ede in te dienen en deze 
m ede tekenden, onttrokken na de vage 
rea ctie  hun steun aan deze naar ons g e 
voel v o o r  het kom ende m ilieubeleid  zo 
belangrijke m otie. Onze fra ctie  betreurde 
dat.
De C H U -fractie  zal ook in de toekom st 
trachten het m ilieubeleid  in een goed 
sp oor  te krijgen.
Het m ilieubeleid  za l naast o .m . het 
m iddenstandsbeleid en het landbouwbeleid 
een belangrijke toetssteen  v o o r  ons van het 
kabinetsbeleid blijven .

POSITIE CHU

Daags na het debat heeft de fr a c tie v o o r 
zitter  van de ARP in het A lgem een  D ag
blad verk laard : ,,Het kabinet is  w el d ich 
ter bij ons en de KVP gekom en m aar 
niet bij de CHU” .
Om trent de p ositie  van de ARP kan na
tuurlijk  de fra ctiev oorz itte r  van de ARP 
beter  oordelen .
Ik kan m ij ze e r  wel v oorste llen  dat m r. 
W. Aantjes na deze debatten tot de con 
clu s ie  komt van een ,,d ichterb ij het 
kabinet” .
A ls men het eerste  com m entaar op de 
troonred e en m iljoenennota, de re d e v o e 
ringen in de Tw eede K am er en het v e r 
loop  van de debatten in de K am er analy
seert, is  het bijna on m ogelijk  tot enige 
andere con clu sie  dan deze te kom en. 
M r. Aantjes zegt: ,,Het kabinet is  niet 
d ich ter bij de CHU gekom en ” .
Bij ons zijn  inderdaad z e e r  ern stige  b e 
zw aren tegen het kabinetsbeleid b lijven  
bestaan.
A ls we denken aan het w e lz ijn s - en het 
m ilieubeleid  dat we onvoldoende vinden. 
A ls we denken aan de belastingdruk en aan

de a fzond erlijke  belastin gvoorstellen , dan 
heeft de C H U daarnog,zeer grote  bezw aren 
tegen.
Wij vinden ze te hoog en onevenredig 
verdeeld .
A ls we denken aan het belei^  ten aanzien 
van het eigen huis -  huurwaarde en ren te
aftrek -  en het beleid  van D ’ 66 m in ister 
G ruyters, dan hebben wij daarvoor geen 
w aardering.
A ls we denken aan de defen sie , ook 
daar achten we het beleid  tot nu weinig 
duidelijk.
En tenslotte een zeer  belangrijk  bezw aar. 
Ten opzichte van de middenstand en de 
landbouw achten we het beleid  ronduit 
onvoldoende.
Het inkom ensbeleid van middenstand en 
landbouw en erzijd s , tegenover de w erk 
n em er anderzijds en dan heb ik het over 
gelijke  inkom ens in beide sectoren  -  is 
voor  ons onaanvaardbaar.
Dat beleid  van dit kabinet tegenover de 
middenstand en de landbouw vindt de 
C H U -fractie bepaald onbillijk  en on recht
vaardig.
E r is  op een aantal andere punten, w aar
onder u iterst belangrijke, z'eer grote  tw ij
fe l.
De p ositie  van de CHU was overigens dui
delijk  anders dan van versch illen de oppo
sitiepartijen .
Niemand die het afgelopen debat o b je c 
tie f analyseert, kan daarbij tot de con clu 
s ie  kom en, dat de CHU opstelling dezelfde 
was als die van één van de andere oppo
sitiepartijen . Iedere analyse m oet e r  toe 
leiden, dat de CHU m éér nadruk heeft 
gelegd op im m ateriële  zaken (w elzijn , 
m ilieu  e tc .)  dan andere oppositiepartijen . 
De CHU heeft ook m eer nadruk gelegd op 
de middenstand en de landbouw, dan de 
anderen.
W ij waren voorts niet uit op onredelijke 
bezuinigingen in de w e lz ijn s - en de ont- 
w ikkelingshulpsector.
E r was een eigen stellingnam e van de 
CHU ten opzichte van de defensie. Die op
stelling betekende: bekorting van de 
diensttijd  en u iteindelijk  afschaffing van 
de diensttijd .
V erd er betekende die opstelling géén v e r 
hoging van de defensie-u itgaven , m aar 
een b etere  defensie, d ie e ffe ct iev er  werkt 
dan ze  nu doet.
Dat zijn  slech ts enkele voorbeelden  waar 
de CHU getracht heeft een p ositieve in
vloed op het regerin gsbele id  uit te oefenen. 
De CHU heeft ook nadrukkelijk gesteld , dat 
z ij v oor  som m ige v oorste llen  van het 
kabinet bepaald w aardering heeft. Ook in 
dat opzicht is  onze oppositie  duidelijk 
u itgesproken gew eest.
Dit kabinet heeft, dat is  en dat was onze 
con clu sie  ook en zek er na deze debatten 
in de Tw eede K am er, indeStaten -G eneraal 
n iet a lleen  regeringspartijen , m aar ook 
oppositiepartijen  nodig. D aartoe behoort 
de CHU.
Niet m inder behoort ze daartoe, nu ze  de 
v oorste llen  van dit kabinet-Den Uyl beter 
heeft kunnen beoordelen .
Het is  naar ons oord eel in het belang van 
het land, dat e r  in de K am er v oor deze 
regering  een duidelijke oppositie  aan
w ezig is.
Een aantal voorste llen  van het kabinet- 
Den Uyl is  naar onze overtuiging bepaald 
niet in het belang van dit land.
T ot nu toe zijn  we door de voorstellen  
van dit kabinet-Den Uyl teleurgesteld. 
D ie voorste llen  zal de C H U -fractie b l i j
ven bestrijden . Ook de kritiek  is  helaas 
ze e r  noodzakelijk  gebleken.

Dr. R. J. H. Kruisinga.

Drie wetenschappelijke instituten in CDA-perspectief
Z oa ls  reed s  ee rd e r  in het ledencontact- 
'ulad De N ederlander gep ub liceerd , heeft 
het beslu it van 23" juni van de d r ie  
partijen  ook gevolgen  gehad v o o r  de 
sam enw erking van de d r ie  w etenschappe
lijk e  instituten, de dr. A. K uyperstich - 
ting, de jh r . m r. A. F. de Savornin L oh - 
m anstichting en het centrum  v o o r  Staat
kundige vorm ing.
De d r ie  instituten hebben ie d e r  v .v . z ich  
hun adviseren de arbeid  onderverd eeld  in 
een aantal se cto ren  van beleid . D eze 
secto ren  zijn  zov ee l m og elijk  op elkaar 
a fgestem d. Aan het hoofd van ied ere  
s e c to r  staat een se c tie v o o rz it te r .

V o o r  de functie van s e c to r v o o rz it te r  zijn  
person en  gevonden die uit hoofde van 
ervarin g , van functies en p ersoon lijk e  
inbreng geacht kunnen w orden een breed  
veld van activ ite iten  te kunnen overz ien  
en in nauwe sam enw erking m et hun c o m 
m iss ie s  tot een goede en vruchtbare 
arbeid  te kom en. E n erzijd s  kan deze 
sector in d elin g  d oor  het coörd ineren d  
w erken intern  b etere  resultaten  in de 
vorm  van rapporten , nota’ s én artikelen  
op leveren , and erzijds  is  h ierd oor  het 
sam enw erken m et de andere stichting 
m ogelijk , teneinde ook daar te kom en 
tot gezam enlijke belich ting van de d iv erse  
problem en .

A ls zodanig stelt het bestuur van de 
Lohm anstichting thans v o o r  de volgende

personen  m et b ijbehorende sectoren  van 
com m iss iew erk . De indeling van de s e c 
toren  is  nog v o o r  w ijzigingen  vatbaar, al 
naar gelang nieuwe com m iss ie s  komen, 
oude verdw ijnen o f  het werken in de 
d iv erse  sectoren  dit nodig maakt.
S ector  w elzijn : dr. C. B lankestijn  (ARP 

dhr. G rosheyde, KVP nog vacant)
S ector  onderw ijs  en wetenschappen: p rof. 

dr. J. W. van Hulst (ARP dhr. G ro s 
heyde, KVP drs. Solberg)

S ector  in ternationale politiek  en defensie: 
m r. C. B os (A R P  dhr. Van Es, KVP 
dhr. S ch m elzer)

S ector e c o n o m is ch /so c ia le  politiek : drs. 
B. J. Uding (A R P  p ro f. Goudszwaard, 
KVP nog vacant)

S ector bestuur: jh r. m r. L . E. de G eer 
van Oudegein (ARP dhr. F ibbe, KVP 
dhr. Van R ijck e v o rsse l)

Een v e rd e r  gevolg  van de sam enwerking 
is  ook dat besloten  is  nieuwe onderw erpen 
a lleen  in gezam enlijke studie te behan
delen. H ierover w ordt nog nader gepu
b liceerd . D eels w erd in de afgelopen 
zom erm aanden reed s v erd ere  ervaring 
opgedaan, m et nam e v o o r  wat betreft 
het advies inzake co lleg evorm in g  en het 
d ez er  dagen g ereed  gekom en resultaat 
t.w . de rich tlijnen  v o o r  het gem eente- 
program  CDA. Dit program m a wordt 
volgende week in zijn  geheel in De N eder
lander (w eekblad) gepubliceerd .

V.D.
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U nievoorzitter Van Verschuer in Oudem irdum

Christelijke partijen bezig met 
modeilen voor één CDA
W ij zijn  bozig  m odellen  te ontwikkelen 
v oor  een ch ris ten -d em ocra tisch  appèl 
vertelde de voorz itte r  van de CHU, m r. O. 
W. A. baron van V ersch u er, gisteravond 
in Oudem irdum , waar hij v oor  de afdeling 
Gaasterland van de CHU nog eens uit
v oerig  inging op de p ositie  van de Unie en 
de ch r is te lijk -d em ocra tisch e  sam enw er
king. Hij was wat dat betreft wel opti
m istisch . Een g roep  uit CHU, ARP en 
KVP heeft, het z ich  als volgt gedacht: 
sam en vorm en de d r ie  een C D A -orgaan, 
dat een aantal partijbevoegdheden o v e r 
neem t. Daarnaast b lijven  de bestaande 
partijen . Een rech tstreek s lidm aatschap 
van het nieuwe orgaan is  evenwel m oge
lijk . H ier en daar is  men erg  ongeduldig 
om te komen tot één partij, één fra ctie  
in de Tw eede K am er. Het zal e r  ook van 
m oeten komen, anders kan men beter 
m aar ophouden. Wat dat aangaat is  het v ijf 

“ voor twaalf, aldus de U n ievoorzitter.

Ik heb niet het idee dat e r  binnen een jaar 
een k ab inetscrisis  kom t, want e r  is  op het 
ogenblik geen red e lijk  a lternatief, ze i hij 
in antwoord op een vraag uit de matig 
bezette zaal van het hotel B osch lust (er  
waren ruim  30 belangstellenden). Hij b e 
toogde dat de d r ie  elkaar in de K am er 
een stuk ruim te laten, m aar w el ten aan
zien  van de vragen van leven en dood 
eenzelfde lijn  volgen . K ruisinga za l zich  
niet identificeren  m et de w ijze  van oppo
s itie  voeren  d oor  W iegel.

... V o o rz itte r  Van V ersch u er  ...

GEEN HOONGELACH

Het is  ook niet ju ist dat de-opstelling van 
de ARP door de CHU m et , ,hoongelach”  
w erd begroet, zoa ls  persberich ten  onlangs 
verm eldden. De besprekingen  op die b i j 
eenkom st waren zonder één kwaad w oord 
over ARP o f KVP. E r is  wel gelachen, 
m aar wij hebben begrip  getoond v o o r  de 
p ositie  van de beide anderen, aldus m r. 
Van V ersch u er die eraan herinnerde dat

er  op veel plaatsen reeds één l i js t  komt 
ook v oor  de d r ie  o f gew erkt wordt m et 
lijstverbindingen.
De behandeling van de vraag van een inde 
zaal aanwezige K V P ’e r , hoe men in G aas
terland denkt o v e r  sam enw erking (zoa ls  
bekend trekken de d r ie  h ier in de gem een 
teraad nog gescheiden  op), w erd door 
voorz itte r  Joh. W agenaar niet in b e sp re 
king gegeven. Daar zal men straks nog 
een aparte avond over praten.

VOOR ISRAËL

De U n ie -v oorz itter  begon zijn  praatje m et 
een korte beschouw ing ov er  de str ijd  in 
Israël: Isra ë l is  niet zonder schuld, m aar 
wij weten dat ze  een opdracht u itvoeren 
omdat zij in wezen teruggegaan zijn  naar 
het beloofde land. We m ogen zeggen dat 
onze sym pathie uitgaat naar Israël. Laten 
we hopen en bidden dat het land van deze 
pestilentie w ordt bevrijd .
De huidige situatie in ons land beschouwend 
m eende de heer Van V ersch u er dat e r  een 
b etere  werking van de dem ocra tie  zou zijn 
en m eer duidelijkheid van de versch illen de  
blokken als e r  d oor  m iddel van een k ie s 
drem pel of d is tr icten ste lse l m aar een paar 
partijen  zouden overb lijven . Hij vond dat 
zow el het standpunt van de PvdA als dat 
van de VVD goed te verkopen is  aan het 
publiek, , , ’ t Is niet voor  niets dat W iegel 
vo lle  zalen trek t” . B eide partijen  hebben 
gem een dat ze  de k iezers  een stuk vrijheid

bieden. In deze zin: je  hoeft het niet zo  
nauw te nemen m et versch illen de  g e e s te 
lijk e  waarden. Wat dat betre ft was de oude 
soc ia lis tis ch e  partij p r in cip ië ler .

GELOOFSBELEVING

De ch riste lijk e  partijen  leggen evenw el de 
re la tie  evan gelie -po litiek . E r is  een stuk 
ge loofsbelev ing  in de politiek . We hebben 
elem enten van de VVD en de PvdA en toch 
hebben we m et onze invalshoek vanuit het 
evangelie een aparte verantw oordelijk 
heid. A ls we even con serva tie f zouden 
zijn  als de VVD o f even p r o g re s s ie f  als 
de PvdA, dan hadden we de ch r is te lijk - 
dem ocra tisch e  sam enw erking niet nodig.

Met z ’n drieen  zullen we deze sam en
werking een eigen  gezicht m oeten geven. 
Wat ons tot nu toe wel eens wat ontbrak 
was de bewogenheid van de man als Bas de 
Gaay Fortm an, aldus m r. Van V ersch u er. 
Hij w ees de ideeen van p r o fe s s o r  R oscam  
Abbing af. D eze zag eigen lijk  m aar twee 
blokken, een links en een rech ts. M aar dat 
zou volgens de C H U -voorzitter de dood 
steek aan een ch r is te lijk -d em ocra tisch e  
politiek  zijn . Hij hoopte dat v ersch il in 
taxatie van een aantal praktische zaken 
geen verw ijdering  tussen ARP en KVP 
en erzijd s  en CHU anderzijds zou teweeg 
brengen. Ten aanzien van het kabinet 
m oet de CHU wel een eigen identiteit 
claim en.

T ijdens de vergadering  kwam er  een zo g e 
naamd telegram  binnen uit Sneek, waar de 
d r ie  ch ris te lijk e  partijen  in de raad één 
fra ctie  vorm en. G isteravond w erd over 
deze sam enw erking gepraat en toen was 
volgens het Sneker raadslid  D. de V ries  
besloten  het te legram  aan de U n ievoor
zitter te richten . Hij w erd in Oudemirdum 
op een afgesproken  tijdstip  aan de te le 
foon geroepen  en las daarna zijn  boodschap 
v oor . De opstelling van m r. V ersch u er 
w erd h ierin  ondersteund.

(F r ie s ch  Dagblad 8 oktober)

Voortgaande polarisatie
P olitico log en  van zeven N ederlandse uni- 
versite iten  en hogescholen  hebben kort 
na het Tw eede K am erdebat over de re g e 
ringsverk laring  van het kabinet Den Uyl 
een enquête gehouden onder 1101 v erse  
inform anten en de resultaten daarvan 
neergelegd in de publicatie ,,D e N eder
landse K iezer  , ’ 73” . Het is de derde pu
b lica tie  van deze w erkgroep  van p o lit i
co logen , d ie ook al in 1971 en 1972 
resultaten van soortg e lijk e  on d erzoe 
kingen hebben gepubliceerd .
Dit soort resea rch  is  m oeilijk  hoog g e 
noeg te w aarderen , want in d iscu ss ies  
o v e r  stem gedrag en m otivaties van k ie 
ze rs  wordt nog al te veel met de m etho
de van de natte vinger gewerkt.
Elk onderzoek dat het m ateriaal aandraagt 
om  deze d iscu ss ies  een wat exactere  
ondergrond te geven zijn  alleen  daarom  al 
van harte w elkom . Natuurlijk, het b lijven  
a llem aal steekproeven  op een bepaald m o
ment, m et a lle  beperkingen van dien. 
M aar toch, wanneer deze onderzoekingen 
mom entopnam en zijn  als onderdeel van 
een reeks van opnam es kunnen zij ons 
op zijn  m inst m et grote  zekerheid  de 
trend van de ontwikkelingen w eergeven . 
En daarin ligt hun em inente betekenis. 
V oor  een globaal overz ich t van de op 
vattingen van de N ederlandse k iezers  
is  voora l het eerste  hoofdstuk o v e r  , ,P o 
litieke opvattingen in 1971 en 1973”  van 
grote  betekenis.
In dit hoofdstuk dat v oor  rekening is 
van de V U -le cto r  dr. J. van Putten, 
staat onder m eer het volgende te le 
zen: ,,Van 1971 tot 1973 zijn  de tegen
stellingen, zoa ls  de k iezers  d ie zien, 
in ons volk toegenom en: in 1973 ervaren  
m eer inform anten dan in 1971 de tegen
stellingen  tussen w erkgevers en w erk 
n em ers, tussen m ensen m et h ogere en 
m et lagere inkom ens, tussen eigen a r 
b e id ers  en gastarbeid ers (m en bedoelt 
h ier w aarsch ijn lijk  buitenlandse w erk
n em ers!), tussen werkende jeugd en stu
denten en tussen kerkelijken  en on ker-
kelijken als g root of ze e r  g r o o t ..............
Wat de binnenlandse politiek  betreft heeft, 
heeft de belastingverlaging de woningbouw 
a ls  m eest genoem de p r iorite it voor  het 
regeringsbele id  verdrongen. Ten aanzien 
van enkele be le idsterre in en  valt op dat 
naar het oord el van grote  aantallen in 
form anten voora l de in flatiebestrijd ing 
en het beleid tegen lucht- en w a terv er
ontreiniging d oor  de industrie beneden 
de verwachtingen b le e f” .
Het onderzoek om vat verd er nog een 
schat van gegevens. Men leze  het er 
z e lf  m aar op na. Het is bij de boekhan
del verkrijgbaar als een Sam son-uitgave. 
Van belang voor dit artikel is  dat het 
onderzoek  een verdergaande v e r s c h e r 

ping . van de tegenstellingen bij de k ie 
zers  signaleert. Een voortgaande p o la 
risa tie  dus.
Een con clu sie  die m et de nodige s te l
ligheid te trekken valt, want twee r e 
cente Publieke Opinie Onderzoeken b e 
vestigen  deze tendens. E lsev ie rs  M aga
zine pub liceerde twee weken geleden één 
van de in haar opdracht u itgevoerde p e 
riod ieke onderzoeken door het Nipo. V e r 
geleken met de v erk iez in g s-u its la g  van 
novem ber 1972 gaf dit onderzoek de v o l
gende resultaten: W inst voor  VVD en CHU. 
winst ook v oor PvdA en PP R  en verd er 
v e r lie s  v oor  KVP, A R P , D ’ 66 en DS’70. 
E lsev ier  voegde daar a ls  com m entaar 
aan toe: ,,In dit r ijt je  is  de w inst van 
de CHU opvallend, m aar niet on beg rij
pelijk : de CHU is  de enige con fess ion e 
le partij die na de verkiezingen  een con 
sequente politiek heeft g ev oerd ” .
Een tweede enquête, ook period iek , on u it
gevoerd  door het bureau Lagendijk in o p 
dracht van de AVRO, laat hetzelfde beeld 
zien, m aar dan in versterk te  mate. B e i
de laatste onderzoeken w erden na het 
bekend worden van de regeringsplannen 
op P rinsjesd ag gehouden.
Ook uit de enquête van bureau L agen 
dijk valt af te leiden dat de scheiding 
der geesten  zich  onverm inderd v o o r t
zet. Opnieuw winst v oor  VVD, CHU en 
nu toch eindelijk  ook v oor  DS’ 70. Winst 
ook w eer v oor PvdA en PP R  en op 
nieuw grote  v erliezen  v o o r  KVP en ARP. 
O ver de twee aan de regerin g  d eeln e
mende con fession ele  partijen  s ch re e f 
, ,T rouw ” : ,,R egeringsbeleid  kost KVP 
en ARP een derde van hun aanhang” . 
Je zou het wel zeggen als je  de on der- 
zoek -resu ltaten  ziet. Z e lfs  a ls we deze 
resultaten met een flinke d os is  re la t i
viteit beschouwen, dan nog wordt de v o l
gende con clusie  op zijn  m inst w aar
sch ijn lijk  en aannem elijk: De voortgaan
de po larisa tie  in de N ederlandse p o li-  

't iek e  verhoudingen, die voora l ook door 
het huidige-kabinet in optim a form a 
wordt bevorderd , zal in Nederland leiden 
tot een politiek  tw ee-strom enland, wat 
geheel iets anders is  dan een tw ee -p a r- 
t i je n -s te lse l. Een ontwikkeling die wij 
trouwens - het zij in a lle  besch eid en 
heid gezegd -  reeds voorspelden  in De 
N ederlander van 19 januari j.1 ., waarin 
wij reageerden  op de verk iezingsu itslag. 
Deze voortgaande p olarisa tie  m oet v o o r 
al die p o litic i in Nederland bezighouden 
die rondlopen m et de gedachte aan een 
constructie  van een nieuwe m iddenpartij. 
En dat zijn  er nog al wat.
Twee van hen ontmoetten elkaar in het 
weekblad , ,A ccen t”  van 13 oktober j.1., 
t.w. p r o fe sso r  H eertje , hoofdbestuurs
lid van DS’70 en p r o fe s s o r  Steenkamp,

lid  van het dagelijks bestuur van de KVP 
Uit deze d iscu ss ie  w illen wij enkele b e 
teken isvolle  passages naar voren  halen. 
Men leze  e r  ech ter het dubbel-in terview  
z e lf  op na. Het is  m eer dan de m oeite 
waard'.
Op een gegeven mom ent concludeert 
Steenkamp: , ,H eertje  en ik vinden e l 
kaar in het v erzet tegen de politieke 
tw eedeling in N ederland. Dat alleen 
W iegel en Den Uyl m ogelijk  zouden zijn , 
is  volstrekte  onzin. Het N ederlandse volk 
w il dat ook niet, het m oet m instens een 
derde m ogelijkheid hebben. Het beste  b e 
w ijs  van die stelling vind je  in Engeland. 
Jarenlang is  ons voorgehouden dat En
geland hèt voorbeeld  van het tw ee -p a r- 
tijen ste lse l is . M aar wat z ie  je  nu? 
E r is  duidelijk  onbehagen ov er  het feit 
dat e r  m aar twee partijen  zijn . Uit een 
onderzoek  van The T im es is  heel duide
lijk  gebleken, dat e r  behoefte bestaat 
aan een doorbreking van die tweedeling. 
Ik ben e r  van overtuigd dat ook de A m e
rikanen dolb lij zouden zijn  als e r  een 
derde partij w a s .”  T ot zov er  Steenkamp. . 
Op deze passage valt w erkelijk  a lles  
a f te dingen. Ten eerste  bezondigt Steen
kamp zich  aan een A m erikaanse v erk ie - 
zingstruc: n.1. n am e-calling . Een g ren 
ze loz e  versim pelin g . Punt twee: con ti
nentaal E uropese politieke verhoudingen 
laten zich  naar hun aard niet met de 
A ngelsaksisch e vergelijken . Ten derde: 
de om standigheid dat noch in Engeland 
noch in de V.S. een derde partij een 
poot aan de grond heeft gekregen valt 
lou ter en alleen  toe te sch r ijven  aan 
het k iesste lse l. Hadden ook deze landen 
de E venredige V ertegenw oordiging, dan 
zou ook daar het vee l-p artijen systeem  
hebben voortgew oekerd , m et a lle  d is 
cu ss ies  om daar een eind aan te maken. 
Elk voorbeeld  dat we uit die w ereld 
halen lijd t schipbreuk op het euvel van 
de onvergelijkbaarheid  en is  desw ege 
onbruikbaar.
De d iscu ss ie  tussen beide hoogleraren  
b lijft ech ter buitengewoon interessant. 
We halen e r  nog twee u iterst beteken is
volle  uitspraken uit. Ten eerste  zegt H eer
tje : , , . .  . laten we nu eens aannemen dat 
Steenkamp de opdracht krijgt een nieuw 
kabinet te form eren , een alternatief (voor 
Den Uyl c .s . dB) dat vorm  geeft aan een 
dèrde weg. Dat kan volgens m ij niet 
zonder sam enw erking m et de VVD ” . Dat 
zegt H eertje  en wij zijn  het m et hem eens. 
Van Steenkamp tekenen we nog eens deze 
veelzeggende uitspraak o p : ,, Velen zien dit 
kabinet als een brugkabinet, een overgang 
naar een parlem entair kabinet van ch r is -  
ten -dem ocraten  en links, a ls het tenm in
ste red elijk e  krachtsverhoudingen heeft. 
Ik hoop dat ook dat eruit kom t” .

drs. A. M. de Boo

Men m oet Steenkamp p r ijzen  om zijn  
duidelijkheid. Wat hij hoopt, wat hij w il, is  
een duurzaam verbond m et de , , lin k s” , 
met de PvdA. Dat is  zijn  goed recht. 
M aar als de h eer Steenkamp aanspraak 
wil maken de ch r is ten -d em ocra tie  in zijn  
totaliteit in Nederland te vertegen w oor
digen, dan rijdt hij m et deze uitspraak 
wel een buitengewoon scheve schaats. 
De overg rote  m eerderh eid  van de CHÜ- 
stem m ers heeft in een onderzoek vlak na 
de verkiezingen  te kennen gegeven de 
voorkeur te geven aan een coa lit ie  zon 
der de PvdA.
Dat blijkt ook in de praktische politiek 
vandaag. De opstelling  van de CHU is 
w ezen lijk  anders dan die van ARP en KVP. 
Z ij is  dat gem otiveerd . Met sterk e  steun 
uit de achterban.
Ook al noemt de heer Steenkamp de hou
ding van de CHU bij kabinetsform atie 
in het A v ro -p rogra m m a  Delta van a f
gelopen zondag een zw arte vlek in het g e 
heel van ons politiek  gebeuren, het feit 
is  e r  niet m inder om . V oora lsnog geloven  
wij dat H eertje zich  m inder overgeeft 
aan ,,w ishfuH -thinking”  dan Steenkamp. 
Met a lle  hoogachting die wij voor  de heer 
Steenkamp hebben, zouden wij hem willen 
verzoeken  wat m eer b ese f te hebben v oor  
de grondstrom en  die de con fessionele  
politiek  in Nederland letzten endes ook 
nu nog bepalen.

dB.
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CDA in praktijk bewijzen!
Partijprogramma’s, de organisatorische 
en bestuurlijke zaken, de politieke opvat
tingen van een groot deel van de leden, 
dit alles zal het pogen van de drie (KVP, 
ARP en CHU) om tot een CDA te geraken 
niet in de weg staan. Er ligt een door de 
drie partijen onderschreven uitgangspunt, 
waarmede vrijwel een ieder zich kan ver
enigen. Op papier kloppen dus alle zaken 
en met dit vastgelegde kan men ook bij de 
leden en kiezers aankloppen.
Hèt probleem van een CDA voor leden en 
kiezers is gelegen in de praktische poli
tiek. Hoe positiefeen CDA, een eenwording 
van KVP, ARP en CHU, door een ieder 
moet worden benaderd, de enkeling krijgt 
het moeilijk wanneer hij de_ politiek van 
alledag volgt. Geen enkele geïnteresseerde 
kan om het simpele feit heen, dat KVP en 
ARP deel uitmaken van het kabinet-Den 
Uyl en de CHU niet. Men zou eenvoudig van 
elke aanhanger van confessionele partij
vorming kunnen verlangen, dat hij bij een 
CDA over een regering-Den Uyl heen moet 
kunnen kijken.
Dit is echter een opgave, die moeilijker is 
dan ze op het oog lijkt. De jongste debat
ten in de Tweede Kamer zijn daarvan een 
bewijs. Natuurlijk, het kan in het parle
ment voorkomen, dat niet iedereen op ge
lijke wijze over een bepaald vraagstuk 
denkt. Zelfs in één fraktie komt dat voor 
en de CH-fractie heeft in het verleden nogal 
eens haar verscheidenheid getoond.
Een ernstig streven naar een CDA moet 
evenwel ook in het parlement worden 
waargemaakt. En daar zit ’m nu de moei
lijkheid. KVP en ARP moeten èn met de 
CHU overeengekomen zijn en met de lijn 
van het kabinet-Den Uyl rekening houden, 
omdat geestverwanten in de regering 
zitten.
Het is dus geen wonder dat de ene keer het 
blok van KVP, ARP en CHU in de kamer 
duidelijk herkenbaar is en dat het volgen
de ogenblik de wegen van de drie van 
elkaar scheiden. En dat zal zich niet, 
menen wij, beperkt blijven tot algemene 
beschouwingen. Neen, telkenmale zal in 
het politieke spel een keuze worden ver
langd. Overigens, ook van de CHU, die 
evenzeer zal moeten nagaan in hoeverre 
zij de KVP en ARP en daarmede bepaalde 
lijnen van het kabinet al dan niet zal volgen. 
Zonder het kabinet vast te pinnen op een 
onafgebroken zittingsperiode van vier vol
le jaren, moet men toch wel van voorlopig 
twee jaar uitgaan. Slechts zelden komen de 
problemen na een eerste begroting, omdat 
een nieuw kabinet in ons land meestal 
een ruime kans krijgt om zijn beleid 
enige gestalte te kunnen geven.
Daaruit volgt, dat de drie confessionele 
partijen dwars door hun praktische poli
tiek van alle dag heen, die dan altijd on
derling kan verschillen, steeds de kiezers 
moeten overtuigen van het gelijk van een 
CDA-vorming. Een niet geringe opgave. 
Temeer niet, daar anderen er steeds op 
uit zullen zijn om daar waar mogelijk is

het streven naar eenheid van de drie te 
vergelijken met de eigen wegen van de 
drie in de kamer.
Wat op dit ogenblik hard nodig is, is 
een brok sterke overtuiging van de voor
standers van een CDA. Zo sterk, dat leden 
en kiezers een doorkijk krijgen. Een door
kijk dwars door gesplitste opstelling in 
het parlement heen en een uitzicht op een 
eenwording, die door iedereen, maar dan 
ook iedereen, wordt onderscheiden.
De wijze waarop de vanen van een CDA 
hoog moeten worden gehouden, zodat er 
grote wervingskracht van uit gaat, in 
politieke situaties, waarin KVP, ARP en 
CHU zich verschillend opstellen, zoomoe
ten worden geschetst door de politici zelf. 
Zij dienen met de bestuurders der par
tijen op pad te gaan om de kiezers van . 
het ,,hoe”  en ,,waarom”  te vertellen. 
Het moge wellicht wonderlijk klinken.

maar de makers van de politiek moeten in 
hun voorlichting ervan uitgaan, dat de 
kiezer en zelfs de leden van de partij er 
niets van begrijpen. Hun grondvraag is: 
Waarom wel samen in één partij, maar 
waarom niet eenzelfde lijn in de politiek? 
Het is toch om eenzelfde politiek begon
nen en niet maar om één club?
Het zou al veel gewonnen zijn wanneer 
men niet blijft stilstaan bij gezamen
lijke uitgangspunten, maar dat men als 
politici steeds erop blijft hameren, dat 
een CDA broodnodig is, juist in de prak
tijk van de politiek. En over wat ons in 
die politieke praktijk bindt en scheidt 
kan niet genoeg worden geschreven. Met 
als enige doel een CDA geloofwaardig 
te maken. Wil men dat niet of lukt dat 
niet, dan heeft een CDA geen toekomst.

A. B.

CH-tijdschrift over het CDA

L

, ,M issch ien  is  dat w el de be lan grijk 
ste  in sp iratie  van het evangelie, dat 
het de hoop levend houdt op een 
b etere  toekom st, ondanks a lle  m en
se lijk  falen, om dat God zich  e r  
v o o r  inzet. Dat geeft de burger 
m oed! Ook in het m oeizam e (p a rtij)-  
politieke b e d r ijf” .

D r. E. Schroten.

,,W ij kunnen het ons eenvoudig niet 
perm itteren  dat de N ederlandse 
ch r is ten -d em ocra tie  ten overstaan 
van de E u ropese, gescheiden  o p 
trekt. Wij hebben én in Europa 
én in de gehele w ereld  elkaar b it
te r  hard nodig. Aan de E uropese 
ch ris ten -d em ocra tie  wordt een zw a
re  slag toegebracht als het N eder
landse huis verd eeld  b li jft ” .

P ro f. dr. J. W. van Hulst.

,,D e voornaam ste vraag waarin de 
po la risa tie  zich  aan de ch risten 
dem ocra tisch e  partijen  voordoet 
is  de kw estie van de stem busakkoor
den en de intentieverklaringen, voor 
de verk iezingen ” . . . ,,E en du ide
lijk  eensgezinde stellingnam e is  ech 
te r  nog niet b ere ik t” .

D rs . H. van Spanning.

,,In gem eenten en p rov in cies  waar 
deze  vorm en  van sam enw erking tot 
nu toe ontbraken o f s lech ts ged ee l
te lijk  aanwezig waren, dienen de

besturen  te beseffen  dat het niet 
sam engaan de ongeloofw aardigheid , 
zow el in de oude partijen  a ls  in het 
nieuwe CDA bij de k iezer  in het 
algem een doch b ij de jonge k iezer  
in het b ijzond er za l doen toenem en. 
Dit te verm ijden  is  een eerste  v e r 
e is te ” .

D rs . J. van D is Hzn.

Dit z ijn  s lech ts  enkele grepen uit 
de jongste a fleverin g  van het CH- 
tijd sch rift, twee m aandelijkse u it
gave van de Savornin Lohm anstich - 
ting. In dit them anum m er wordt 
d oor  v ie r  auteurs aandacht besteed 
aan de toekom st van het CDA.
D r. Schroten sch r ijft  ov er  ,,D e u it
daging van het E vangelie” ; p ro f. 
van Hulst behandelt ,,D e ch risten 
d em ocra tisch e  sam enw erking in na
tionaal en internationaal p e r sp e c 
t ie f ” .
,,D e p ositie  van de ch r is ten -d e 
m ocra tie  in het p o la r isa t ie p ro ce s ” , 
is  het onderw erp dat d rs . Van Span
ning v o o r  zijn  rekening neem t. T en 
slotte sch r ijft  d rs . Van D is over 
,,D e C h risten -d em ocra tisch e  sa 
m enwerking in de prov incia le  sta 
ten en gem eenteraden” .
Dit C H -tijd sch rift van septem ber 
1973, b iedt u volop  m ateriaal om  op 
uw k iesveren iging de kom ende tijd 
een o f m eer vergaderingen aan te 
w ijden. Het num m er is  te bestellen  
bij de Savornin Lohm anstichting; 
Den Haag; g iro  60.45.00. De p r ijs  
van dit dubbelnum m er is  f2 ,2 5 .

De verkiezings
propaganda in de 
democratische

Op 19 juni j.1. prom oveerd e  aan de uni- 
vers ite it van Leuven de h eer W. van 
d er B iesen  m et een p roe fsch r ift  dat d e
zelfde titel draagt als dit artikel. Een 
sam envatting versch een  in : , ,M a ssacom 
m unicatie”  (oktober 1973). W ij c iteren  
uit de inleiding:

Een w etenschappelijke studie ov er  the
m a ’ s  en vorm geving van dem ocra tisch e  
verk iezingscam pagnes, voora l m et b e 
trekking tot de gedrukte m edia, con fron 
teert de on derzoeker m et een aantal 
belangrijke, m aar tot nog toe onduidelijk 
gedefin ieerde en weinig onderzochte fa c 
toren en fenom enen.
Ondanks een overv loed ige  literatuur, die 
aan a lle  m ogelijke  h istorisch e , p sych o 
log isch e , politieke, ju rid isch e , s o c io lo 
g isch e , m ore le  en m ethodologische a s 
pecten van propaganda-activiteiten  en aan 
beroem d e propagandisten w erd gew ijd, 
is  men op dit ogenblik nog niet eens 
ov er  een bepaling o f ov er  de kenmerken 
van de propaganda, noch ov er  het kader_ 
waarin dit fenom een voorw erp  kan zijn 
van w etenschappelijk onderzoek . Dit is 
op de e ers te  plaats te w ijten aan het 
feit dat de w etenschappelijke studie van 
de propaganda een v r ij recen t versch ijn 
se l is , en vervolgens eok aan a l le r le L  
p o litiek -id eo log isch e  opvattingen die een 
form ele  en rea lis tisch e  defin itie  van het 
fenom een , ,propaganda”  in de weg staan. 
Daarbij kom en nog de aanspraken van 
d iv erse  gevestigde wetenschappen, zoa ls  
de psych olog ie , de so c io lo g ie , de p o li-  
to log ie , de filo log ie , enz., waarvan de 
beoefenaars de studie van de propaganda 
voor  zich  opeisen , wat vanzelfsprekend 
geenszins b ev ord erlijk  is  voor  de ont
wikkeling van een autonom e propaganda- 
wetenschap.
De ongehoorde schaal waarop autoritaire 
en tota lita ire  reg im es  van de propaganda 
gebruik maakten -  en nog steeds maken - ,  
de technische volm aaktheid die de p ro -  
pagandatechnieken bereikt hebben en de 
u iterst bedenkelijke doelstellingen  en m e
thoden die bij hun ontwikkeling werden 
nagestreefd en aangewend, hebben de p r o 
paganda in een kwaad daglicht geplaatst. 
De dem ocra tisch e  staten die tussen beide 
w ereld oorlogen  in en nadien, m et de to 
ta lita ire  propaganda gecon fronteerd  w e r 
den, hebben slech ts w illensn illens en 
schoorvoetend een eigen propaganda op 
touw gezet. Z ij deden dit ee rd er  uit een 
zekere verd ed ig in gsreflex , dan w el omdat 
ze  zich  bewust waren van de noodzaak 
dat dem ocra tisch e  reg im es in vredestijd  
ook propaganda behoeven. Tot zov er  het 
proe fsch rift .
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Im m ateriële aspecten door 
kabinet Den Uyl verwaarloosd
In pers, radio en televisie is uit de rede 
bij de algemene beschouwingen van de 
voorzitter van de Tweede Kamerfractie 
van de CHU nogal de nadruk gelegd op 
enkele punten uit die rede.
Het waren de punten, die de financieel- 
economische kritiek van de CHU op het 
kabinet-Den Uyl in het bijzonder in het 
licht stelden.
In het bijzonder werd aandacht geschonken 
aan de moties Kruisinga;
Ie. die betreffende een beter inkomens

beleid in middenstand en landbouw, 
2e. die betreffende een beter milieu

beleid.
Ook aan de stellingname van de CHU ten 
opzichte van de belastingmaatregelen, het 
eigen huis en de geldontwaarding werd in 
de pers veel aandacht gegeven.
In de rede van Dr. Kruisinga werd echter 
op een aantal andere tekortkomingen van 
het kabinetsbeleid ook met klem gewezen.

IMMATERiëLE ASPECTEN

De fractievoorzitter van de Tweede Kamer 
heeft daarbij op de betekenis van de 
immateriële aspecten van het bestaan 
direct in de aanvang van zijn rede het 
accent gelegd.
Terwijl daarbij door hem ook met name 
de welzijnsproblematiek sterk werd 
onderstreept.
Insiders kunnen beoordelen in hoeverre 
juist de stellingname - in een zeer vroeg 
stadium - van de CHU in de welzijns
sector leidde tot een door het kabinet- 
Den Uyl omhelsde welzijnsmotie.
Op de opmerkingen in positieve zin ten 
aanzien van bijvoorbeeld de onderne
mingsraden van Dr. Kruisinga kwam van 
premier Den Uyl nauwelijks reactie.
De belangstelling voor de werkelijke 
democratisering, die de fractie van de 
CHU van veel belang acht, leeft bij dit 
kabinet-Den Uyl blijkbaar niet zozeer. 
Hieronder volgen nog enkele citaten uit 
de rede bij de algemene beschouwingen 
van Dr. Kruisinga, die ook hierop be
trekking hebben.

CITATEN REDE 
DR. KRUISINGA

,,M. d. V .”  Samenleven van mensen in 
een land, samenleven van volkeren in de 
wereld, moet staan in het teken van ge
rechtigheid.
Gerechtigheid betekent onder meer, dat 
de mensen tot hun recht moeten kunnen 
komen.
Dat betekent ook welzijn voor de mensen. 
Het welzijn in onze maatschappij wordt 
thans op veel manieren bedreigd.
In de Troonrede wordt terecht gezegd, 
dat de gevoelens van verontrusting, be
dreiging en vervreemding toenemen. 
Verontrusting om veranderingen in ge
dragspatronen van velen. Verontrusting 
om toenemend geweld.
Verontrusting om ongebreidelde con
sumptie. Verontrusting omtrent vervui
ling en onverantwoorde aantasting van 
de omgeving.
Bedreiging voortvloeiend uit toenemende 
onzekerheid over wat wel en wat niet 
geoorloofd is.
Bedreiging wegens ontwikkelingen op ter
reinen van techniek. Vervreemding wegens 
verlies van contact met de ander. Ver
vreemding wegens toenemende onbekend
heid met de wijze, waarop beslissingen 
tot stand worden gebracht.
Vervreemding omdat het gezin zijn plaats 
in de samenleving dreigt te verliezen. 
Verantwoord welzijnsbeleid gestoeld op 
vrede, vrijheid en gerechtigheid moet 
zeker een kenmerk zijn voor een chris- 
ten-democratische politiek.
Het beleid zal er vanuit christen-demo- 
cratisch gezichtspunt op gericht moeten 
zijn de verontrusting, de bedreiging, de 
vervreemding te doen verdwijnen.
Waar wij in beleidsvoornemens een aan

vaardbaar welzijnsbeleid herkennen, zul
len wij dat ondersteunen.
Waar dat niet het geval is, zullen wij 
onze kritiek duidelijk laten horen.
Wij zullen dan om betere plannen, om 
betere voorstellen vragen.
Er zijn, - ik heb dat publiekelijk reeds 
verschillende malen gesteld, maar hecht 
eraan dat nu weer te vermelden - door 
dit kabinet voorstellen gedaan, die wij 
in een welzijnsbeleid kunnen inpassen. 
Die voorstellen zullen op onze steun 
kunnen rekenen.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de onder
nemingsraden. Een goede voortgang van 
de democratisering in het bedrijfsleven 
achten wij van groot belang. Een flinke 
aanpak van de verkeersveiligheid achten 
wij ook van het grootste belang.
Wij hopen, dat op dat terrein echt vorde
ringen worden gemaakt.

WELZIJN

Maar helaas moeten wij ook ten aanzien 
van een aantal van de beleidspunten van 
dit kabinet kritiek, soms zelfs ernstige 
kritiek laten horen.
Een aantal beleidsbeslissingen achten wij 
niet aanvaardbaar.
In de eerste plaats de welzijnssector. 
Daar zijn wij ernstig teleurgesteld door 
tekortschietende voorstellen van het 
kabinet.
Wat hier ontbreekt en dringend nodig is, 
is een kaderwetgeving. Anders kan een 
efficiënte en effectieve zorg in gezond
heidszorg en maatschappelijke zorg niet 
tot stand komen.
Er ontbreekt een stuurmechanisme.
Tot regeling daarvan is destijds door de 
CHU een uitgewerkt voorstel gedaan.
Juist als men tot een zo belangrijke ver
hoging van de uitgaven in deze sector 
besluit, is het nodig de kaderwetgeving 
bij te voegen. Die wetgeving is vereist

voor beter inrichten en beheersen van de 
uitgaven.
Pas door die wet wordt ook het uitgaven
beleid doorzichtig. De werkzaamheden 
in het maatschappelijk werk en de gezond
heidszorg zullen anders uiteengroeien. 
Juist nu tot een zo belangrijke uitgaven
stijging is besloten, achten wij deze kader
wetgeving volstrekt essentieel, om wild
groei en lacunes te voorkomen.
Er zou dan beslag op beschikbare arbeid 
en geld in die sector worden gelegd, die 
beter kunnen worden aangewend.
Wij verzoeken de Regering toe te zeggen 
nog dit jaar - en dat is een minimum - 
tenminste met een voorontwerp van een 
kaderwetgeving te komen.
Anders zal het noodzakelijk zijn, dat 
de Kamer hierover een uitspraak doet. 
De voorstellen in de milieusector achten 
wij onvoldoende. In plaats van snelle 
voortgang is er vertraging van de nood
zakelijke wetgeving.
Tenminste had naar ons oordeel nu de 
indiening van een wet op de geluids
hinder en een wet op de bodemveront
reiniging moeten worden aangekondigd. 
Wij achten de indiening daarvan voor een 
acceptabel milieubeleid minimaal nood
zakelijk.
Wij zullen van de Kamer in die zin een 
uitspraak vragen, als de Regering niet 
alsnog een toezegging doet om tenminste 
voor de geluidshinder en de bodemver
ontreiniging dit jaar met wetsvoorstel
len te komen.

ONDERWIJS

M. d. V. Er is nogal wat verontrusting 
ontstaan over een passage in de begroting 
van Onderwijs en Wetenschappen: ,,Uit
gangspunt voor onderwijsbeleid dient 
daarom ook uitdrukking te zijn van de 
veranderingen, die men in de samenleving 
noodzakelijk acht” .

Wie is die ,,men” ? Kan de Regering in 
duidelijke bewoordingen de hier ontstane 
verontrusting wegnemen?
Wij krijgen van de Regering hierop graag 
antwoord, dat niet voor tweeerlei uitleg 
vatbaar is!

DEFENSIE

M. d. V. Wij achten de situatie binnen de 
Nederlandse strijdkrachten en binnen het 
Nederlandse leger onbevredigend.
Wij vinden ook, dat er nu spoedig met 
voorstellen moet worden gekomen om 
een verbetering in die situatie te brengen. 
Het duurt allemaal veel te lang.
Wij willen daarbij op twee vraagstukken 
in het bijzonder wijzen;
In de eerste plaats: Aan een verant
woorde tijdsbesteding van de jongens, die 
onder dienst zijn, zal meer aandacht 
moeten worden gegeven.
In de tweede plaats: De problematiek van 
de duur van de diensttijd en de dienst
plicht wordt steeds dringender. Dat hangt 
zowel samen met het afnemend percen
tage, dat per lichting in dienst treedt 
als met de andere vragen rond de dienst
plicht. Ook daardoor ontstaat een onbillijke 
verdeling van lasten.
In dat verband willen wij nog eens heel 
nadrukkelijk wijzen op de nota, die nu al 
ruim twee en een half jaar geleden onzer
zijds is uitgebracht, inzake vervanging 
van het huidige kader-militieleger door 
een kader-vrijwilligersleger.
Het voorstel betekent op lange termijn 
afschaffing van de dienstplicht.
Het betekent op kortere termijn snelle 
verkorting van de diensttijd en versterking 
van het kader. Onze studie geeft de wegen 
daartoe aan.
Als wij zien wat in Engeland al gebeurd is, 
als wij zien, wat in België gebeurt, dan 
kunnen wij, dunkt ons, niet achterblijven. 
Wij achten deze maatregelen van groot 
belang voor de sanering van de strijd
krachten.
Wij vinden ook, dat spoed geboden is en 
wij horen graag of de Regering ook aan 
die kant van de defensie-problematiek 
aandacht gaat schenken in de te verwach
ten nota.

Vervolg op pagina 2

Zaanstad:
een interessant 
voorbeeld

De polarisatie is de grote winnaar ge
worden van de verkiezingen voor de nieu
we gemeente Zaanstad. De VVD en de 
PvdA behaalden, in vergelijking met de 
verkiezingen van vorig jaar, de grootste 
winst met resp. 3,3 procent en 2,6 pro
cent, daarmee kregen zowel het verzet 
als de waardering voor het kabinet Den 
Uyl tegelijkertijd de hoogste score.
Voor D’ 66 was deze verkiezing vernie
tigend, zij gingen terug van 5,1 procent 
naar 1,3 procent en komen straks in de 
nieuwe raad niet meer terug. DS ’70 werd 
bijna gehalveerd.
Hoe verging het de confessionelen? De 
KVP kwam van 8,3 op 8,8 procent, een 
vooruitgang van dus 0,5 procent, terwijl 
de Prot. Chr. groep (ARP en CHU) van 9 
procent ging naar 8,2 procent, dat be
tekent een achteruitgang met 0,8 procent. 
Overigens heeft de R.K. Partij Ned. deze 
keer niet mee pdaan, vorig jaar behaal
de deze partij in die gemeenten 0,6 
procent. Ook de SGP deed dit keer niet 
mee, ook zij behaalden vorig jaar 0,6 
procent. Een geheel'nieuwe groepering, 
de Geref. kiezers genaamd, deed voor 
de eerste keer mee en verwierf 1,4 
procent der stemmen. De GPV tenslotte

ging met 0,3 procent achteruit. Alles 
bijeen kwamen alle confessionele par
tijen tezamen van 19,7 procent op 19,3 
procent.

Elke vergelijking gaat mank, ook de ver
gelijking van deze verkiezingen met die 
van vorig jaar. Vorig jaar waren het 
zuiver landelijke verkiezingen, ditmaal 
verkiezingen met een sterk lokaal belang. 
Niettemin hebben Den Uyl, Wiegel, Gruy- 
ters en Drees jr., door hun persoonlijke 
inzet het uiterste gedaan de landspolitiek 
er bij te betrekken. Dat zal ongetwijfeld 
voor een deel zijn gelukt, maar dat het 
resultaat dank zij het uitzonderlijk grote 
verlies van D ’66 en het beperkte ver
lies van de PPR voor de progressieve 
drie tenslotte een verlies betekende van 
1,7 procent (van 42,8 naar 41,1) en dus 
een verlies voor het kabinet-Den Uyl, 
lijkt ons moeilijk bewijsbaar. Laten we 
niet vergeten dat de uiterst linkse partij
en (PSP en CPN) tezamen met 2,5 procent 
omhoog gingen, dat is evenveel als de 
winst van de PvdA.

Een goede vergelijking wordt nog be
moeilijkt door het feit dat er zoveel 
kiezers zijn weggebleven, was de opkomst 
vorig jaar niet minder dan ruim 87 pro
cent, dit jaar kwam slechts 69,2 procent 
op. Hield dit wellicht verband met het 
moeilijke probleem van de samenvoeging 
waar velen geen raad mee wisten?
Voor de confessionelen waren de resul
taten niet slecht. Tegen de resultaten 
van recente opinieonderzoekingen in, ging 
de KVP vooruit. Kwamen die stemmen 
van de RKPN en wellicht voor een deel 
van D ’66? Resultaat van ARP en CHU 
afzonderlijk is niet te berekenen, maar 
wel bestaat er een kans dat de Geref. 
kiezers iets van de ARP afnamen.
Wat wel zeker is dat, indien alle con
fessionelen hadden samen gewerkt, het 
aantal zetels niet zou zijn teruggelopen 
tot 6, maar op z ’n minst zou zijn toege
nomen tot 8 zetels. Zo ’n resultaat is 
niet het enig belangrijke, maar is wel 
interessant. Vooral ook tegenover de 
polarisatie die hier zo sterk was.

B.

Uitslagen Zaanstad 1973 1972

Opkomst 69,2 (87,1)
PvdA 33,1 (30,5)
GPV 0,9 ( 1.2)
CPN 18,7 (17.5)
KVP 8,8 ( 8.3)
Anti-woningnood 0,1 ( - )
PSP 3,8 ( 2.5)
Prot.-Chr. groep 8,2 ( 9.0)
D’66 1,3 ( 5.1)
Geref. kiezers 1.4 ( - )
DS ’70 2,2 ( 4,1)
VVD 14,8 (11.5)
PPR 6,7 ( 7.2)
Overige partijen ( 3.1)
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PARLEMENTARIA

Boeiend debat rond selectieve investerings regeling
In de Tw eede K am er is  vorig e  week een 
boeiend debat gehouden ov er  de s e le c 
tieve in vesterin gsregelin g  (SIR). V oorts 
was de behandeling van een belangrijke 
w ijz iging van de K leu ter- en L ager On
derw ijsw et aan de orde.

Het voorste l v oor  de se le ct ie v e  in ves 
teringsregeling  is  nog afkom stig  van 
m in ister Langman, uit het k a b in et-B ies- 
heuvel. Het kabinet -  den Uyl bracht enke
le belangrijke w ijzigingen  aan.
M in ister Langman w ilde voor  de v e s 
tiging van industrieën in de Randstad 
een h e ffingsste lse l invoeren , en zo  no
dig vergunningen van de overheid . Het 
kabinet-Den Uyl draaide dit systeem  
om . Vergunningen w orden reg e l; heffin 
gen uitzondering.
Dit uitgangspunt leidde tot politieke p r o 
blem en d oor  de opstelling van enkele 
partijen . T em eer omdat in de T ro o n 
rede was gesteld  dat de se le ct ie v e  in
v ester in gsreg elin g  een begin vorm t van 
de toetsing van investeringen  op hun 
m aatschappelijke betekenis.
De PvdA stem t in grote  lijnen in met 
dit v oorste l. De VVD, die reeds beden
kingen had tegen het w etsontw erp -L ang- 
man, is falikant tegen het huidige v o o r 
stel van m in ister L ubbers.
KVP en ARP, twee regeringspartijen , 
dienden met de CHU en de SGP een 
amendem ent in, w aarbij de heffing v o o r 
rang krijgt boven de vergunningen. 
M in ister Lubbers heeft zich  hiertegen 
in de K am er krachtig v erzet. W ie geen 
vergunningstelsel wenst, w il in fe ite  geen 
s e le c t ie f  in vesterin gsbeleid  m eende hij.

In de wandelgangen w erd druk o v e r 
leg gepleegd om tot een op lossin g  van de 
gerezen  tegenstellingen te kom en.
Met name in de KVP bleek  dat men b e 
s lis t tot overeenstem m ing m et de g ees t
verwante m in ister van econ om isch e  
zaken wil komen.
W anneer dit num m er van De N ederlander 
versch ijn t zal het resultaat inm iddels b e 
kend zijn .

PRINCIPIEEL BEZW AAR

Het m eest p r in cip iee l w erd tegen dit 
v oorste l bezw aar gem aakt door de A R - 
afgevaardigde d rs . A . Schouten, d ie het 
w oord voerde m ede nam ens de CHU. 
Schouten stem de in met de d oelstellin g  
van de SIR. Het gaat h ierb ij om  b e s tr i j
ding van con gestie , m et name in de Rand
stad. Dat wil zeggen het voorkom en dat 
de leefbaarheid uit een oogpunt van het 
m ilieu  en arbeidsplanning in het gedrang 
komt. Er is  h ier sprake van een beleid 
op twee fronten. Zow el ten aanzien van het 
ru im telijk  beleid  als het in vesterin gsb e 
leid.

Spreker stelde dat een vergunningenstel
se l op zich  ze lf in bepaalde gevallen 
gewenst en noodzakelijk  kan zijn . M aar 
het voorg este ld e  systeem  heeft z ijns in 
ziens in groot prin cip iee l bezw aar: er 
zijn  geen duidelijke k riteria  v o o r  de han
tering er van.
Hoe kun je  nu toetsen  als e r  geen m aat
staven zijn . Hij vergeleek  dit met het 
kijken naar twee vechtende n egers in 
een donkere tunnel; en dan zeggen w ie e r  
wint.

De konsekwenties van dit kriterium loze  
s te lse l zijn  dat e r  v oor de bedrijven  
een rech tsonzekerheid  ontstaat. Het tast 
de verantw oordelijkheid  van de b e d r ij
ven aan; holt die uit. En in een ch r is te 
lijke  v is ie  op de sam enleving gaat het 
ju ist om de bevord ering  van het dragen 
van die verantw oordelijkheid. Schouten 
w ees in dit verband onder m eer op de 
Nota van de C ontactraad, waarin wordt
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gesteld  dat aan geen  der sam en lev in gs
verbanden het rech t toe kom t ov er  ande
ren in die zin te heersen  dat daaraan e i 
gen w erk -, lev en s- en veran tw oord elijk - 
h e id ss feer  w ordt toegekend.

Op deze w ijzen  kunnen kriteriu m loze  in
vesterings  verboden ontstaan. Hij v roeg  
daarom  het vergunningenstelsel in o v e r 
weging te nemen. W el kunnen in noodge
vallen overheidsvergunningen b es lis t  
noodzakelijk  zijn . D aarom  is  in het am en
dem ent van KVP, A R P , CHU en SGP 
-  dat d oor Schouten als e ers te  was on d er
tekend -  de m ogelijkheid om vergunnin
gen af te geven b lijven  staan.

Wij kunnen de m in ister m et deze bevoegd 
heid echter niet fe lic ite ren . Want hoe 
kan hij met de gegeven b eslissin gsm ach t 
fouten verm ijden . Die vraag b lijft  on 
beantw oord, aldus sp rek er.

NIET MET 
DE FREULE
Een berich t in De V olkskrant m eldde v o 
r ig e  week vrijdag de oprichting van een 
A ctiecom ité  Israël dat in De K oopm ans
beurs de zaterdag daarop een s o lid a r i-  
teitsm anifestatie m et Israël zou houden. 
De bijeenkom st zou volgens het berich t 
gesteund ‘worden d oor  AR, CHU, KVP, 
VVD, DS’ 70, D ’66 - André van d ér Louw, 
de voorz itte r  van de P artij van de A rbeid 
had men volgens de organ isatoren  van de 
m anifestatie, waar o .a . freu le  Wttewaal

VINNIGE CIJFERS
UIT DE ALGEM ENE beschouw ingen kom t 
deze week geen  breuk in de re g e r in g s 
coa lit ie  te v oorsch ijn . M et wat knip- 
en plakw erk k rijg t Den Uyl de p a r le 
m entaire zegen  w el. M aar e r  z ijn  toch  
p olitieke verschuiv ingen  aan de gang, 
d ie ten nadele van het kabinet uitwerken. 
D rie  van de v ijf  k iezers  z ijn  tevreden 
met het kabinet, tw eederde juicht 
toe dat de p r o g re s s ie v e  partijen  sam en 
m et KVP en ARP aan het reg eren  zijn . 
Dat bleek uit een enquête, d ie tussen  
m ei en half augustus van dit ja a r  is  
gehouden. M aar hoe denken de m ensen 
e r  sindsdien  o v e r?  T oen  het kabinet tot 
stand kwam, o v erh eers te  de opluchting 
dat we tenm inste w eer  w erden  g e r e 
geerd . Nu gaat het om  de m anier w aarop. 
M eer dan de helft van de k ie ze rs  vindt 
dat de regerin g  iets  aan de in flatie  m oet 
doen en s lech ts v ijf  p rocen t vindt dat 
het kab inet-B iesheuvel daar v ee l aan heeft 
gedaan. A ls m in ister D uisenberg de zaak 
niet onder con tro le  k rijg t en m et nam e de 
lonen w eer doorsch ie ten  zou het w el eens 
kunnen verk eren . En w elke wens kom t e r  
dan? B elastingverlag ing, en dat r ijm t niet 
op het regerin gsb e le id . M aar e r  zijn  in 
tussen  c i j fe r s  bekend gew orden, d ie  v o o r  
de regerin gsp a rtijen  en v oora l v o o r  de 
ARP en de KVP v ee l belangrijken  zijn . 
En die zonder tw ijfe l de kom ende m aan
den een eigen  leven  gaan leiden.

In , ,E ls e v ie rs  M agazine”  bevestigde W ie
gel, dat de VVD sinds het begin  van dit 
ja a r  van 27.000 naar 60.000 leden is  g e 
klom m en, en dat nu een kwart van de aan
hang room s-k a th ó liek  en negen p rocen t 
g e re fo rm e e rd  is . Dat klopt m et een N ipo- 
enquête in het v o r ig e  num m er van het
zelfde weekblad, waaruit b leek  dat van de 
KVP-aanhang een dag na T roon red e  en 
M iljoenennota 38 p rocen t het kabinet -  
Den Uyl steunde en 47 procen t de voork eu r 
aan het voeren  van opp ositie  gaf. Van de 
ARP voeld e 33 p rocen t v o o r  steun en 58 
Voor opp ositie , on geveer hetzelfde beeld  
als de CHU-aanhang bood , waarvan 32 
procent v o o r  steun was en 62 procen t 
lie v e r  opponeerde. Dit betekent, zo  b lijk t 
uit de laatste c i j fe r s ,  dat b ij verk iezingen  
nu de VVD een grote  w inst zou boeken, 
evenals de CHU. En dat de CHU sterk er 
dan de ARP zou worden. 
,,N R C -H andelsb lad”  heeft o v e r  de toeloop  
van con fess ion e le  k ie ze rs  naar de VVD 
zijn  verontrusting u itgesproken: bij al 
te v ee l politiek  opportunism e kunnen de 
lib era le  ideeën daar nog s te rk er  in het 
gedrang kom en dan al gebeurt. D ie kans 
zit e r  in: de VVD krijg t onder W iegel 
con serv a tiev er  in plaats van v r ijz in n i
ger  trekken. De CHU is  e r  e ch ter  in g e 
slaagd een duidelijk  eigen  gezich t te

K LE U TE R - EN L .0 .  -W E T

De Tw eede K am er maakte voorts  een 
begin m et de behandeling van een w ij
ziging van de K leu ter- en L ager On
derw ijsw et.

Een belangrijk  punt h ierb ij is  een v o o r 
ste l om  het aantal lesuren  op de k leu ter
scholen  te verhogen  van 880 tot 920 
uur p er  ja a r . In de K am er rees  h ier 
tegen veel v erzet. M evrouw K laasen- 
Postum a (PvdA) diende een am endem ent 
in om dit aantal uren op 880 te houden. 
In totaal zijn  op dit w etsvoorste l m eer 
dan 100 am endem enten ingediend. Na
m ens KVP, ARP en CHU w erd o v e r  deze 
m aterie het w oord gevoerd  d oor  de heer 
K erm es (K VP).
In zijn  betoog ging hij onder m eer in op 
de ou d ercom m iss ies  en de vergoeding van 
reisk osten  v oor  gehandicapte kinderen.

van Stoetwegen het w oord zou gaan v o e 
ren , niet m eer kunnen bereiken  op don
derdagavond, zodat uit het berich t niet 
duidelijk  w erd in h oeverre  de grootste  
partij van N ederland aan dit gebeuren 
w ilde m eedoen.
André van d er Louw: ,,Ik was die donder
dagavond op een gew estelijke  vergadering 
in D rente. Internationaal s e cre ta r is  R e - 
lus ter  Beek, d ie men h ierover  benaderd 
had, wilde u iteraard niet in z ’n eentje 
ov er  zo iets  b es lissen . Bovendien had hij 
niet zov eel tijd omdat hij een persoon lijk e  
kw estie had ( z ’n m oeder is  e rg  z iek ). Ik 
heb het vrijdag  z e lf  m et versch illen de  
m ensen uit het be'stuur en m et de frak - 
tiev oorz itte r  besproken , en we zijn  toen 
tot een zogenaam d genuanceerd stand
punt gekom en. Dus om . dat de jood se

bew aren, hoe m en daar v e rd e r  ook ov er  
denken w il. Het is  niet w aarsch ijn lijk , 
dat e r  b ij verk iez ingen  een m assa le  o v e r 
loop  van de ARP naar VVD plaatsvindt. De 
CHU is  de m eest v o o r  de hand liggende 
vluchthaven; z ij geldt b lijkbaar v o o r  een 
herkenbaar en doortim m erd  tehuis.

T egen ,,E lse v ie rs -M a g a z in e ”  onthulde 
A R P -fra k tie le id e r  A antjes onom wonden, 
dat hij m eer  vertrouw en  had in het kabi
n et-B iesh eu vel dan in het kabinet-D en 
Uyl. Hij w eet de k ritisch e  gezindheid on -

In het w etsontw erp w orden ou d ercom m is
s ie s  verp lich t gesteld  voor  het b ijzon d er 
b a s is -  en kleu teronderw ijs. H erm sen b e 
treurde het dat h ierover  geen ov er leg  
was gepleegd m et het b ijzon d er on der
w ijs . Hij had op zich  ze lf tegen deze ou
d e rco m m iss ie s  geen bezw aar. M aar de 
uitwerking achtte hij onjuist. Hij m eende 
dat de kosten van deze co m m iss ie s  m oe
ten worden vergoed  en opgenom en in het 
bedrag p er  leerlin g  dat aan de scholen  
wordt toegekend. Spreker diende h ierover  
een m otie in.
V oorts  achtte K erm es het onrechtvaardig 
dat een aantal gem eenten het bedrag 
v o o r  het v e rv o e r  van kinderen naar B L O - 
scholen  s lech ts v o o r  80% vergoed , afhan
kelijk  van de draagkracht van de ouders. 
Hij v roeg .'d e  regerin g  deze kosten voor  
100% aan de gem eenten te vergoeden .

H. van Spanning.

staat e r  is  en m oet blijven , dat m et de 
crea tie  van die staat de problem en  zijn  
gerezen  m et de P alestijnen , dat de aan
val d oor  Egypte en Syrië is  begonnen, 
m aar dat de Isra ë lisch e  politiek  ook de 
esca la tie  niet altijd  heeft geschuwd in het 
verleden  en naar annexatie heeft geneigd, 
enzovoort. We hebben dit standpunt v o o r 
gelegd aan het com ité  en gezegd: z ie  ze lf  
m aar o f ju llie  dif a ls een so lid a r ite its 
betuiging w ilt opvatten. We voelen  e r  niets 
voor om  aangevoerd d oor  freu le  Wttewaal 
aan een so o rt Open het D orpstem m ing 
m ee te doen. Hoe dan ook, we zijn  tot een 
akkoord gekom en, en P iet Dankert heeft 
de m anifestatie nam ens ons b ijgew oon d .”

(V rij N ederland, 20 oktober)

d e r  z ijn  aanhang aan het w eglaten van de 
bede in de T roon red e , m aar e r  z ijn  m eer 
ra n d versch ijn se len  in het regerin gsb e le id , 
d ie tegenkanting oproepen  b ij m ensen, die 
evenals A antjes zeggen, dat het kabinet 
het toch  nog niet z o  s lech t doet. D ie te
genkanting k rijg t p olitieke gevolgen , zo  
w ijzen  de en qu êtec ijfers  uit. Z ij b e 
dre igen  a ls  vinnige d olk jes van D am o- 
c le s  het kabinet, want volgend ja a r  zijn  
e r  verk iezingen .

E.
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Im m ateriële  aspecten kabinet Den Uyl
M .d. V. Ik kom  toe  aan het w erk gelegen 
h eidsbeleid . W ij hebben te maken m et een 
re la tie f g ro te  w erk loosheid  m et sterk  
stru ctu re le  kanten.

WERKGELEGENHEID

De revaluatie brengt een stijg in g  van de 
w erk loosheid  m et z ich  m ee.
Op deze  ontwikkeling van de w erkloosheid  
antw oordt de R egerin g  m et de bekende 
750 m iljoen .
Ik w il h ie ro v e r  twee vragen  stellen :
1. De w erk loosheid  is  v o o r  een g root 

d ee l s tru ctu ree l. Geven de w erk ge- 
legen heidsm aatregelen  h ierop  echt een 
passend antw oord?

2. W ij betw ijfe len  de doeltreffendheid  van 
d eze  aanpak van de w erk loosheid . Leidt 
d eze  aanpak e r  niet toe, dat in volgende 
ja ren  steed s  w eer  opnieuw dit s o o rt 
uitgaven m oet w orden gedaan, terw ijl 
in w ezen  het w erk loosh eid sp rob leem  
niet w ordt op g e lost?

Dan kom  ik aan de belangrijk e p rob lem a 
tiek van de ga sta rb e id ers .

BUITENLANDSE WERKNEMERS

Op 14 febru ari van dit ja a r  heeft M in ister 
B oersm a  in deze  K am er o v e r  de trage 
beantw oording van de nota inzake de 
buitenlandse w erkn em ers gezegd , dat het 
inderdaad zijn  schuld was, dat het antwoord 
op die nota nog niet g ereed  was. Hij ze i: 
,,D e m em orie  z it regelm atig  in m ijn  tas 
en z ij ligt regelm atig  op m ijn  bureau” . 
W ij vinden dat antw oord niet geheel b e 
vred igend. De M in ister m oet z ijn  tas m aar 
eens leeghalen  en zijn  bureau opruim en, 
zodat hij snel de m em orie  van antwoord 
kan indienen. De M in ister knikt b e v e s ti
gend, dus ik hoop, dat ik h ierop  mag 
rekenen.

OOSTEN DES LANDS

M. d. V .: Een en anderm aal hebben wij

gevraagd om  een nota O osten  des lands. 
Het laatst heeft de h eer  Tilanus dit g e 
vraagd b ij de behandeling van de r e g e 
rin gsverk larin g .
W ij menen, dat de problem atiek  van het 
O osten  des lands w ordt onderschat en wij 
hopen, dat de R egering  thans p o s it ie f op 
onze vragen  za l reageren .

ZEGENBEDE

M. d . V .: T en slotte  w il ik nog iets  zeggen, 
dat eigen lijk  a ls  e e rs te  had m oeten w or
den besproken .
Wij a llen  verlangen  naar vred e , lie fde 
en gerech tigheid  en wij hopen bewaard 
te w orden v o o r  lie fd e loosh eid  en onrecht. 
W ij weten ons daarbij afhankelijk van de 
A llerh oogste  en w ij z ijn  daarom  te le u r 
gesteld , dat het kabinet nadrukkelijk een 
daad heeft w illen  ste llen  d o o r  van d ie  a f
hankelijkheid a ls  kabinet geen  enkel g e 
tu igenis m e e r  te w illen  afleggen  in de 
T roon red e .
W eten van d ie  afhankelijkheid, bevrijd t 
van een stuk m en selijk e  kram pachtigheid. 
Ook daarom  was dit v o o r  ons geen  fo rm e le  
zaak, m aar een  w ezen lijk  on derdeel van 
de , ,T r o o n re d e ” .

D onderdag j.1. sprak  dr . K ru isinga voor  
de C H U -k iesveren ig ing  in Katwijk.
Hij kwam toen terug op de s lech te  b e la s 
tingvoorste llen , de funeste m iddenstands- 
en landbouw politiek en de negatie d oor  dit 
kabinet van de beteken is van het eigen  
woningbezit.
D r. K ru isinga legde toen e ch ter  in het 
b ijzon d er nog eens de nadruk op het v o l
strekt onvoldoende m ilieubeleid , het w el
z ijn sb e le id  zon d er p e rsp e ctie f, het gebrek 
aan v is ie  op de problem atiek  rond de e c o 
nom ische g ro e i en de onbetekenende plan
nen terzak e  van de d em ocra tiser in g .
In een volgend num m er van de N ederlander 
kom en we u itvoerig  op de rede in Katwijk 
van onze fra c tie v o o rz it te r  terug.
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Inflatiebestrijding

H et Midden-Oosten en Chili

Regionale po litiek

Tussen Straatsburg en Den Haag is de 
titel w aaronder ik w il proberen  reg e lm a 
tig in de N ederlander v ers la g  te doen 
van de aktiviteiten van het E uropees P a r 
lem ent. T ussen  Straatsburg en Den Haag 
liggen Luxem burg en B ru sse l. Straats
burg het begin  van Europa; Luxem burg 
de o f fic ië le  zetel van het parlem ent en 
ook van belangrijke andere E uropese in 
stellingen zoa ls  het gerech tsh of; B ru ssel 
de zetel van de E uropese C om m iss ie  en 
de plaats waar de Raad van M in isters 
veelvuldig vergad ert en haar b e s lis s in 
gen neem t; Den Haag de plaats waar de 
door het N ederlandse Parleinent aange
wezen E uropese p arlem en tariërs  hun v e r 
bindingen hebben m et de N ederlandse 
nationale politiek .

INFLATIEBESTRIJDING

Op in itiatief van de C h risten -d em ocra - 
tische fra ctie  is in de zitting van het 
Europees P arlem ent van 15 tot 19 ok 
tober u itvoerig  aandacht besteed  aan het 
voor a lle  negen lidstaten zo  belangrijke 
probleem  van de in flatiebestrijd ing. V rij 
algemenen w a s  de opinie dat de inflatie 
niet a lleen  nationaal, m aar ook in het 
kader van de E uropese Gerneenschap 
krachtig m oet w orden aangepakt. Het lid 
van de C om m issie-H aferkam p bek lem 
toonde dat e r  v oor  de in flatiebestrijd ing 
so lidarite it tussen de lidstaten noodzake
lijk is ; elk land dat denkt op zijn  eigen 
.houtje de in flatie te kunnen bestrijden  
v erg ist zich . Van N ederlandse zijde  nam 
collega  Notenboom  (K V P) aan het debat 
deel. Hij sprak van , ,het onaanvaardbare 
niveau van de geldontwaarding dat in on 
ze landen bestaat” . O ver het opvolgen 
door de nationale regeringen  van de ad
viezen van de C om m issie  maakte N o
tenboom een z e e r  behartensw aardige o p 
m erking, d ie niet los^kan w orden gezien  
van de N ederlandse situatie. Ik c iteer  
hem le tterlijk : ,,Het is  natuurlijk de b e 
doeling, dat de lidstaten voldoen aan alle 
aanbevelingen van de Raad. De r ich t
snoeren  zijn  niet een soort grabbelton, 
waaruit een bepaalde regering  een aan
beveling kan nemen, d ie in haar kraam  
te pas komt. Het gaat dus niet aan om te 
zeggen: ik voldoe aan E uropese r ich t
snoeren , want ik voldoe aan de wens om 
een inkom enspolitiek te voeren . Daarm ede 
verd oezelt men, dat men een fin an cie 
ringstekort heeft dat de aanbeveling o v e r 
sch rijd t, o f dat de uitgavenstijging groter  
is  dan de EEG -aanbeveling. Het om g e
keerde kan evenm in, het gaat e r  dus om , 
dat men het teveel van aanbevelingen naar 
strekking en letter aanvaardt.”  W ie deze 
(N ederlandse) schoen past, trekke hem 
aan!

MIDDEN-OOSTEN

De situatie in het M idden-O osten  zal op 
het m om ent d a t ' u deze reg e ls  leest 
wel w eer heel duidelijk  versch illen  van 
die op het m om ent van het debat in het 
E uropees P arlem ent. In grote  een sg e 
zindheid heeft het P arlem ent een k lem 
mend b eroep  gedaan op de m in isters 
van buitenlandse zaken om  m et spoed 
bijeen  te kom en, teneinde de goede dien 
sten van de E uropese G em eenschap aan 
te bieden, gerich t op een , , staakt het 
vuren” . Dit , , staakt het vuren”  zou dan 
gevolgd m oeten w orden d oor snel v e r 
lopende onderhandelingen, d ie een b l i j 
vende vred e m oeten kunnen w aarborgen. 
Ongetwijfeld een erg  algem een g eform u 
leerd e wens, m aar naar het oord ee l van 
de N ederlandse C h risten -d em ocraten  laat 
deze form ule a lle  m ogelijkheden tot steun 
aan het Isra ë lisch e  standpunt; het is  van 
belang dat niet m eer w ordt verw ezen 
naar een reso lu tie  van de V eren igde 
Naties uit 1967.

CHILI

Wat de ontwikkeling in Chili betreft heeft 
het P arlem ent een reso lu tie  aangeno
men, waarin heel duidelijk  de huidige 
ontwikkelingen vo lled ig  w orden afgew e
zen. Een citaat: , ,Onder veroord elin g  van 
ied ere  schending van de grondrechten  
van de m ens en m et name van fo lteringen , 
gevangenstelling, vervolg ing  en terech t
stelling om politieke redenen” .

In de C h risten -d em ocra tisch e  fra ctie  heb
ben we, voorafgaande aan de aanvaarding 
van deze reso lu tie , een in teressant g e 
sprek  gehad m et twee vertegen w oord i
g ers  van de C hileense C h risten -d em o
cra tis ch e  partij. H ieruit b leek  onder 
m eer dat de C h risten -d em ocraten  van 
Chili, h oezeer  z ij ook bezw aren hadden 
tegen het optreden van Allende (dat v o o r 
al in de laatste maanden buitenwette
lijk e  aspekten d roeg ) en tegen het feit 
dat z o ’n 5.000 Cubanen zich  de laatste 
ja ren  in Chili hadden gevestigd  en zich  
in tensief m et de C hileense politiek  b ez ig 
hielden, de m achtsgreep van de Junta 
en zijn  optreden daarna vo lled ig  v e r 
oordelen . Steeds m eer m aatregelen  van de 
Junta richten  zich  de laatste tijd ook tegen 
het optreden van de C hileense CDU als 
politieke partij. De weg terug naar dem o

cra tie  in Chili zal ook naar het inzicht 
van de C hileense CDU een lange weg zijn ; 
z ij verdienen onze steun bij ied ere  poging 
om  in C hili tot een h erstel van het 
dem ocra tisch  b este l en van de funda
m entele rechten  en vrijheden te komen.

BEVOEGDHEDEN

V oorz itte r  O rtoli van de E uropese C om 
m iss ie  kwam het P arlem ent een slechte 
boodschap brengen: de C om m issie  heeft 
ten aanzien van de bevoegdheden van het 
E uropese P arlem ent op een ze e r  k ard i
naal punt de aanbeveling van het P a r le 
ment niet gevolgd. Ten aanzien van nieuwe 
financiële verplichtingen za l het laatste 
w oord, noch de m ed ebeslissin gsbevoegd - 
heid bij het P arlem ent kom en. De Raad 
van M in isters zal de u iteindelijke z e g 
genschap volled ig  behouden. V oorz itter  
L u cker van de C D U -'fractie tekende on
m iddellijk  scherp  p rotest aan. Hij sprak 
van een u iterst m inim aal voorste l van 
de kant van de C om m issie , w aardoor een 
con flic t  tussen P arlem ent en C om m issie  
kan ontstaan.

REGIONALE POLITIEK

Met ingang van 1 januari 1974 zal e r  een 
E uropees R egionaal Ontwikkelingsfonds 
tot stand kom en. Een z e e r  belangrijke ont
wikkeling, w aardoor het werk in Europa 
een nieuwe dim ensie krijgt. In m ijn 
ee rs te  m ondelinge b ijd rage aan de d e 
batten in het P arlem ent heb ik e r  onder 
m eer v o o r  gewaarschuwd de w erkzaam 
heden van dit Fonds niet teveel te v e r 
snipperen . W ie m et de beperkte finan
c ië le  m iddelen die in de eerste  jaren  
aan het Fonds ter  beschikking staan te 
vee l projekten  tegelijk  begint, zal wat 
de resultaten betreft bedrogen uitkom en. 
De a llerzw akste  gebieden zullen het eerst 
geholpen m oeten worden.

Vragen door mij gesteld aan Europese 
Commissie.

1. Heeft de C om m issie  kennis genom en 
van vraag en antwoord en ter  v o o rb e 
reid ing van de algem ene finan ciële  b e 
schouwingen in de Tw eede K am er der 
Staten-G eneraal (Z itting 1973-1974 - 
12600) inzake de problem atiek  o f de N e
derlandse begroting voor  het ja a r  1974 
voldoet aan de v oorste llen  van de E u ro
p ese  C om m issie  inzake van de c o ö r d i
natie van de begrotingen van de lid 
staten.

2. Heeft de C om m iss ie  eveneens kennis 
genom en van hetgeen de M in ister van 
Financiën, W. F. D uisenberg, op 11 
oktober 1973 daarop aanvullend in de

Christelijk Historisch 
weekblad

DE NEDERLANDER
REDACTIE;

B. Bol, voorzitter; mevrouw H.Tegelaar- 
Boonacker; drs. A. M. de Boo;
A. Buntsma;'Wm C. de Kruyf; 
drs. H. van Spanning.

EINDREDACTIE:
R. W. van Dijk en H. Lokkerbol.

VASTE MEDEWERKERS:
Mevrouw J. Algra-Feddema; 
dr. E. Bleumink; drs. A. J. van Duist; 
prof. dr. J. W. van Hulst; D. Rebel.

REDACTIE-ADRES:
Postbus 8822, ’s-Gravenhage-2078.

ADMINISTRATIEADRES;
(Abonnementen, adresveranderingen 
voor het CH-weekblad „De Nederlander' 
en advertenties): Van Deventerlaan 49, 
Voorburg. Telefoon (uitsluitend 
overdag): (070) 861529. 
Adresveranderingen voor het 
ledenbestand en het ledencontactblad 
„De Nederlander” te zenden aan Bureau 
C.H.U., Wassenaarseweg 7, 
's-Gravenhage.

Abonnementsprijs f 15,-per jaarof 
f 8,- per half jaar, vooruit te voldoen op 
postrekening 70154, Voorburg.

Druk: B.D.U. b.v. - Barneveld 
Postbus 67 
Telefoon: 03420-3141

UNIEBUREAU
HET BUREAU VAN DE CHR. HIST. UN,E. 
Wassenaarseweg 7, ’s-Gravenhage is 
telefonisch te bereiken onder numiner 
070-244516*
Het telefoonnummer van de Savornin 
Lohmanstichting is: 070-246791.

vergadering van de Tw eede K am er der 
Staten-G êneraal heeft m edegedeeld. ,

3. Kan de C om m issie  bevestigen  dat deze 
opvattingen en in terpretaties van het N e
derlandse kabinet in overeenstem m ing 
zijn  m et de inzichten en v oorste llen  van de 
C om m issie .

Ontploft D '66 ?
De crisis, die D’66 al geruime tijd teis
tert, is opnieuw tot uitbarsting gekomen. 
Aanleiding is dit maal de voor de De
mocraten katastrofale - tussentijdse- - 
raadsverkiezingen in Zaanstad; gevolgd 
door het besluit van de Rotterdamse 
raadsfraktie om in 1974 niet aan de 
raadsverkiezingen deel te nemen.

Kenm erkend v o o r  de situatie in D ’66 
zijn  de reakties op deze gebeu rten is
sen van p a rtijv oorz itter  Ten Brink en 
fra k tievoorz itter  T erlouw , Ten Brink 
noem t de b e s lis s in g  van z ijn  R otterd am 
s e  partijgenoten  voorb a rig . T erlouw  
spreek t o v e r  een re a lis tisch  beslu it.
D ’ 66, opgerich t om  a ls  ,,b r e e k ijz e r ”  in 
het , ,verou derd  p a rt ijb e s te l”  te fungeren 
is  in dit b es te l in gegroeid . En nu lijk t het 
b re e k ijz e r  haar het e e rs t  te treffen . 
D ’ 66 versch een  op een m om ent dat het 
p a rtijb este l en de w ijze  van kabinets
form atie  zw are kritiek  te verduren  had
den. De ,,b reek ijze rfu n k tie ”  en h etk ra ch - 
tig  p le id oo i v o o r  staa tsrech te lijk e  v e r 
nieuwing (d is tr ik ten ste lse l en gekozen p r e 
m ier) s loegen  aan. Bovendien lie t D ’ 66 
on der de stuwende leid ing van Hans van 
M ier lo , een dym anische aanpak zien.
Een nadere positiekeuze was ech ter on
v erm ijd e lijk . In 1967 begonnende g esp rek 
ken tussen  K VP, A R P en CHU. De PvdA 
volgd e  m et een aktie v o o r  de vorm ing 
van een P r o g r e s s ie f  akkoord.
D ’66 heeft lang geaarzeld . E ers t om 
streek s  febru a ri 1970 kwam het voorste l 
om  m et PvdA en P P R  aan een P r o g r e s 
s iev e  V olk spartij te gaan werken. D eze 
keuze was op z ich ze lf  niet on logisch . 
V orm ing van een tw e e -p a rtijs te lse l, naar 
A m erikaans m odel, past in de D ’ 6 6 -v is ie . 
Een ondogm atische P r o g re ss ie v e  V o lk s 
partij kon een stap in die richting v o r 
men. V oora l Van M ierlo  heeft deze  k oers 
steed s krachtig verdedigd .
De verk iezingen  van ap ril 1971 leken

mr. H. A. F. M. O. van Mierlo

v o o r  hem  gunstig. D ’ 66 kwam van 7 op 
11 ze te ls  en w erd de v ijfd e  partij van 
ons land. M aar het o ffe r  van de onafhan
kelijkheid  bleek  zw aarder te gaan wegen. 
V elen  vreesd en  dat D ’66 s lech ts  een v e r 
lengstuk van de PvdA zou w orden. De 
verontrusting b leek  v o o r  het e e rs t  op het 
con g res  in n ovem ber 1971. In m ei 1972 
b leek  de zo rg  o v e r  de k oers  ee rd e r  toe - 
dan afgenom en. Van M ier lo  was niet 
langer de en ige, d ie het gez ich t van de 
partij bepaalde. De ,,li jn  G oudsm it -  de 
G oed e”  w erd eveneens een b e g r ip ’

TERUGVAL

Bij de K am erverk iezin gen  van 1972 v ie l 
D ’66 terug van 11 op 6 ze te ls . H ier trad 
du idelijk  de zwakke e le c to ra le  b a sis  van 
de partij aan het licht. D ’ 66 besch ik t over 
w einig m iddelen  om  haar aanhang vast 
te houden. E r is  vaak op gew ezen  dat 
D ’66 geen fundam entele pr in cip ië le  ba
s is  b ez it . T oep assin g  van een pragm ati
sch e  m ethodiek en een ondogm atische, 
f r is s e  aanpak is  d a a rv oor  onvoldoende. 
Toen  D ’ 66 haar onafhankelijk p ositie  op 
gaf v o o r  een bondgenootschap m et PvdA

en P P R  verdw een  v o o r  vee l van haar 
k iezers  de aantrekkelijkheid.

Bij de jongste formatie is bovendien een 
tweede herkenningspunt van de partij ge
weld aangedaan. D’66 dankte haar succes 
voor een deel aan het zeer concreet aan
geven van wensen op het terrein van de 
staatsrechtelijke hervorming. Men hekel
de het ,,schimmenspel”  van de ,,ouder
wetse kabinetsformaties” . Maar de partij 
begaf zich, na de verkiezingen van 29 
november, in een formatie, die in de 
ogen van veel kiezers, de meest won
derbaarlijke koehandel uit de hele par
lementaire geschiedenis te zien heeft ge
geven.

Sym ptom atisch  v o o r  de m oeilijkheden  bij 
de D em ocraten  was dat p a rtij-id eo loog  
G ru ijters  de enige D ’66-bew indsm an in 
het kabinet- Den Uyl w erd. L ijs ttre k 
k er  Van M ier lo  -  v ice  president in het 
schaduwkabinet -  b lee f kam erlid . K orte 
tijd  la ter legde Van M ierlo  het frak tie - 
v oorz ittersch a p  neer. P a rtijv oorz its te r  
Ruby van d er  S cheer -  voorstan dster 
van de lijn -  Van M ierlo  -  was al ee rd er  
afgetreden.

En tenslotte, w orden de politieke m o e i
lijkheden nog verzw aard  d oor  ernstige 
financiële zorgen . D ’ 66 heeft een schuld 
van ruim  twee ton. In d ecem b er m oet 
f9 0 .0 0 0 ,-  besch ikbaar zijn , anders dreigt 
een fa illissem en t.

D’66 lijkt op dit moment, ondanks de 
hoge verwachtingen die velen van haar 
hadden, niet meer te zijn dan een over
gangsverschijnsel in de Nederlandse po
litiek. Opgericht om het oude partijbe
stel te laten ontploffen, lijkt D’66 het eerst 
uit elkaar te spatten.

H. van Spanning
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Christen • Democratisch Appèl
KVP ARP■CHU

Gemeenteraadsverkiezingen 1974
Handleiding bij de opstelling van een program

Meer dan ooit is het noodzakelijk 
de Gemeenteraadsverkiezingen in 
te gaan met een programma dat 
duidelijk Is afgestemd op de be
staande behoeften en mogelijkhe
den in eigen streek en gemeente, 
en te trachten in de opsomming 
van de behoeften een rangorde 
aan te brengen. Hierom heeft het, 
Ohristen-Deraocratisch Appèl, —  
waarin ARP, CHU en KVP sa

menwerken — de politiek weten
schappelijke instituten van deze 
partijen verzocht een handleiding 
te vervaardigen die van dienst 
kan zijn bij de opstelling van de 
afzonderlijke gemeenteprogram- 
ma’s.
Voor de gemeenten waar de chris- 
ten-democratische partijen met 
één programma ultkomen willen 
wij bijgaande handleiding aanbie

den als een handreiking voor een 
verkiezingsprogramma dat is af
gestemd op de behoeften van ei
gen streek en plaats.
Ook in die gemeenten, waar de 
drie partijen niet met één pro
gram uilkomen, kan deze handlei
ding wellicht toch nuttig zijn bij 
de opstelling van de afzonderlijke 
programs.
Deze handleiding, een lijst met

vragen en suggesties, is zo opge
steld dat, wanneer u de vragen 
beantwoordt vanuit de eigen situa
tie, daaruit in grote lijnen een be
hoeften- en prioriteitenschema 
voortvloeit. De lijst is uiteraard 
niet als uitputtend bedoeld. Even
min is de in deze handleiding ge
kozen volgorde van de onderwer
pen bindend. Prioriteiten kunnen 
immers van gemeente tot ge

meente verschillen.
Wanneer u op deze wijze de gege
vens hebt verzameld en gerang
schikt, ziet u uw verkiezingspro
gramma reeds in grote lijnen voor 
u.

Wij wensen u veel succes.

Steenkamp de Koning Vec- 
schuer de Zeeuw

CDA . POSTBUS 7676 - DEN HAAG - TEL. 070-606838 

K.V.P. - MAURITSKADE 25 - DEN HAAG - TEL 070-653934

A.R.P. - KUYPERSTR.5 - DEN HAAG - TEL 070-183960 

C.H.U. - WASSENAARSEWEG - DEN HAAG - TEL 070-244516

Inleiding
a. Het Christen Democratisch 
Appèl aanvaardt het Evangelie 
als richtsnoer voor het politieke 
handelen.

b. Het C.D.A. wil streven naar 
een maatschappij, waarin de bij
belse gerechtigheid meer gestalte 
krijgt, de mens zijn vrijheid en 
verantwoordelijkheid beter kan 
beleven en waarin het welzijn van 
allen wordt gediend.

c. Het C.D.A. richt zich hierbij 
tot het gehele Nederlandse volk, 
zonder onderscheid naar geloofs
overtuiging of maatschappelijke 
groepering.

Het C.D.A. acht het noodzakelijk 
dat het gemeentebestuur periodiek 
haar doelstellingen (her-) formu
leert en onderbrengt in een glo
baal doch Integraal beleidsplan. 
Dit beleidsplan zal ook voor wat 
betreft fasering en financiën ra
mingen dienen te bevatten en 
voorts zoveel mogelijk vastgelegd 
zijn in ruimtelijke plannen. De 
prioriteiten voor onze gemeente 
liggen met name op het gebied 
van het milieu, de volkshuisves- 
thig, de cultuur, het onderwijs, 
het jeugdbeleid, sport en andere 
vormen van recreatie, het verkeer 
en de openbare werken.

Ruimtelijke 
Ordening en 
Volkshuis
vesting

I. Wat is d e  ta a k  v a n  u w  g e 
m e e n t e  ten  a a n zien  v a n  r u im te lij
k e  o rd en in g  en  v o lk s h u is v e s t in g ?

Deze wordt in hoge mate bepaald 
door de geografische ligging. De 
tweede nota ruimtelijke ordening 
en het streekplan (indien aanwe
zig) geven terzake richtlijnen. 
Verder eventueel gewestelijke of 
Intergemeentelijke structuurplan
nen. Taken kunnen bijvoorbeeld 
zijn recreatie, woningbouw, monu
mentenzorg enz.

2. Zijn d e p la n n en  v a n  u w  g e 
m e e n te  en  d e  n a b u rig e  g e m e e n te n  
v o ld o e n d e  op  elk a a r a f g e s t e m d ?

Wanneer er in uw regio nog geen 
,,gewestelijk bestuur” is dat zich 
met de coördinatie van bestem
mingsplannen bezighoudt, verdient 
het aanbeveling in onderling over
leg met de buurgemeenten tot een 
aanvaardbare afstemming van de 
plannen op elkaar te komen.

3 . Zijn op h et g r o n d g e b ie d  v a n  
u w  g e m e e n te  n a tu u r g e b ie d e n  o f  
m o n u m e n te n  g e le g e n ?

Natuurgebieden en monumenten 
behoren zo mogelijk in speciale
bestemmingsplannen op afdoende 
wijze te worden beschermd tegen 
aantasting.

4 . H e e f t  u w  g e m e e n te  e e n  o p en  
a g r a risc h  b u ite n g e b ie d ?

Het landelijke gedeelte van de ge
meente dient door middel van be
stemmingsplannen (met gebruiks- 
bepaling en eventueel vereiste van 
aanlegvergunningen voor werken) 
krachtig beschermd te worden on
der meer tegen aantasting door de 
vestiging van autosloperijen en 
dergelijke en tegen uitbreiding 
van de woonbebouwing ten behoe
ve van niet-agrarlërs. Hierbij 
dient er zorg voor gedragen te 
worden dat de uitoefening van het 
agrarisch bedrijf zoveel mogelijk 
economisch verantwoord blijft.

5. K o m t  in u w  g e m e e n te  z o g e 
n a a m d e  b io -in d u strie  v o o r ?

Het verdient aanbeveling de vesti
ging van bio-industrie in het lan
delijk gebied aan strenge regels te 
onderwerpen, teneinde ongelimi
teerde vestiging van dit soort be
drijven te voorkomen.

6. B ie d e n  d e  b e s te m m in g s p la n 
n en  in u w  g e m e e n te  o f  w e llic h t  in 
re g io n a a l v e r b a n d  in e e n  a n d e re  
g e m e e n te  d e  m o g e lijk h e id  v o o r  d e  
v e s tig in g  v a n  a u to s lo p e r ije n  en  
le r g e lijk e  ?

Teneinde effectief tegen ,,romrrte- 
llge” bedrijven te kunnen optre
den verdient het aanbeveling de 
mogelijkheid tot legale vestiging 
onder bepaalde (strenge) voor
waarden te scheppen. Hierbij 
dient rekening te worden gehou
den met de sociale positie van een 
gedeelte van de betreffende onder
nemers (woonwagenbewoners).

7. Is  d e  v e s tig in g s m o g e lijk h e id  
v a n  s u p e r s to r e s  en  d e r g e li jk e  aan  
d e ran d  v a n  d e  g e m e e n te  o f  in het  
o p en  land g e r e g e ld ?

De vestigingen van groot-wlnkel- 
bedrijven ,,op de groene weide” 
dienen beoordeeld te worden op

hun aanvaardbaarheid in planolo
gisch opzicht (bijvoorbeeld wat is 
het effect van een dergelijke ves
tiging op de functie van de stads
centra in de omgeving). In het al
gemeen mag slechts medewerking 
verleend worden Indien aan een 
duidelijke behoefte in het distribu
tiepatroon voldaan wordt. In ver
band hiermede is het noodzakelijk 
in alle besteriimingsplannen van 
de gemeente na te gaan of bedoel
de vestigingen op afdoende wijze 
in de hand gehouden kunnen wor
den.

8. Schakelt uw g e m e e n te  d e  b u r
g e r s  in  b ij d e  re a liser in g  v a n  b e 
s te m m in g s p la n n e n ?

Het is een bijdrage aan de leef
baarheid van woonwijken de be
woners van de wijk in te schake
len bij het ontwerpen van bepaal
de details (openbaar groen, kin
derspeelplaatsen en gemeen
schapsvoorzieningen) .

9. H o e  s ta a t h e t  m e t  d e  r e g elin g  
v a n  h et o p e n b a a r  v e r v o e r  in u w  
g e m e e n t e ?

Het is van groot belang om in een 
vroegtijdig stadium overleg te ple
gen over' bestemmingsplannen 
met de maatschappijen die het 
openbaar vervoer verzorgen.

10. Z ijn  e r  in u w  g e m e e n te  ou d e  
w ijk e n  d ie  n ie t  m e e r  aan  d e  h e 
d e n d a a g s e  e is e n  ten  a a n zien  v a n  
d e  b e w o o n b a a r h e id  v o ld o e n ?

Het verdient aanbeveling oni aan 
de hand van een woningkwaliteits- 
onderzoek een plan voor woning
verbetering, renovatie en sanering 
op te stellen zodat tot een gefa
seerde aanpak van dit, in hoge 
mate ook sociale probleem kan 
worden gekomen. Een dergelijk 
plan dient uit te gaan van een 
duidelijke visie op de gewenste 
toekomstige structuur van de bin
nenstad.

1 1 . Zijn e r  in u w  g e m e e n te  o b je c 
t i e v e  g e g e v e n s  b e k e n d  o v e r  d e  
w o n in g b e h o e fte  ?

Teneinde een goede differentiatie 
van de verschillende soorten wo
ningen (bijvoorbeeld hoogbouw/ 
laagbouw, eigen wonlngen/huur- 
woningen, wensen ten aanzien van 
wonlnginhoud) te bereiken dient 
een wonlngbehoefte-onderzoek te 
worden ingesteld. Een dergelljk

onderzoek dient zoveel mogelijk in 
overleg met rijk, provincie of re
gio te geschieden en zal periodiek 
worden herhaald.

12. ^ B e s ta a t  e r  in u w  g e m e e n te  
b e h o e fte  aan  d o o r str o m in g  o f  b e 
v o r d e r in g  v a n  h et e ig e n  w o n in g b e -  
z it ?

D e  gemeente kan de doorstroming 
bevorderen door een subsidie te 
verlenen; V a n  nog meer belang is 
wellicht de mogelijkheid de door
stroming te bevorderen door het 
bouwen van aantrekkelijke nieuwe 
woningen. Hierbij kan dan tevens 
bezien worden of er mogelijkhe
den zijn voor speciale faciliteiten 
voor ,,doorstromers” die bereid 
zijn een eigen huis te kopen.

13. G e ld t  in  u w  g e m e e n te  d e  
w o o n r u im te  w e t  1947 n o g ?

Zo ja, dan verdient het overwe
ging om bij de toewijzing van 
huurwoningen terdege rekening te 
houden met het inkomen van de 
gegadigden.

14. W o n e n  en  w e r k e n  e r  bu iten 
la n d se  w e r k n e m e r s  in u w  g e m e e n 
t e ?

De gemeente ziet erop toe dat het 
bedrijfsleven zorgt voor een goede 
en betaalbare huisvesting voor 
buitenlandse werknemers.

15. H e e f t  u  e e n  p e n s io n v è r o r d e -  
n in g  ?

De gemeente draagt zonodig zorg 
voor de totstandkoming van een 
goede pensionverordening en de 
naleving daarvan.

16; B e s ta a t  e r  b ij u  al e e n  r e g e 
ling v o o r  d e  h u isv estin g  v a n  g e 
h a n d ic a p te n ?

Het verdient aanbeveling een re
geling te treffen voor een aange
paste en betaalbare huisvesting 
voor gehandicapten in de gemeen
te.

17. H o e  s te lt  d e  g e m e e n te  zic h  op  
te n  a a n zien  v a n  d e  g r o n d w e r v in g  
e n  v e r k o o p ?
Als onderdeel van het planolo
gisch beleid dient de overheid een 
actieve grondpolltiek te voeren. 
De vraag of de grond verkocht 
moet worden of in erfpacht uitge
geven is geen principiële maar 
een praktische. Het antwoord kan 
van plaats tot plaats verschillen 
en is mede afhankelijk van de be
stemming van de grond. Zo kan in 
de toekomst sanering van woon
wijken eenvoudiger zijn wanneer 
de gronden in erfpacht zijn uitge
geven. Ook uitgifte van industrie
terreinen in erfpacht heeft voorde
len. Verkoop van de grond biedt 
echter voordelen op het gebied 
van de financiering van verdere 
uitbreidingen of van noodzakelijke 
gemeenschapsvoorzieningen.

■Wanneer voor erfpacht wordt ge
kozen dient de termijn in ieder 
geval niet te lang te worden geno
men (bijvoorbeeld 50 jaar) terwijl 
bovendien een wisselende canon 
( =  erfpachtsvergoeding) moet
worden bedongen, die dus regel
matig (bijvoorbeeld in 5 èi 10 
jaar) kan worden bijgesteld.

Milieu

1. W a a r o p  d ien t e e n  g e m e e n te li jk  
m ilie u b e le id  zic h  te  richten?

Het gemeentelijk milieubeleid 
dient er in de eerste plaats op ge
richt te zijn de burger milieube
wust te maken. Dit kan gebeuren 
door een goed gerichte voorlich
ting, maar ook door als gemeehte 
het goede voorbeeld te geven. 
Waar nodig dient de algemene po
litieverordening aangevuld te wor
den met bepalingen ter bevorde
ring van de milieubeschérming. 
Een gemeentelijk milieuplan dient 
in de portefeuille van één der wet
houders ondergebracht te wor
den.

2. W e lk e  b e v o e g d h e d e n  h e e ft  de  
g e m e e n te  o p  d it p u n t?

De gemeente maakt gebruik van 
de mogelijkheden die de hinder
wet en de gebruiksbepallngen van 
bestemmingsplannen bieden om 
milieubederf doeltreffend tegen te 
gaan. Voor de controle en de uit
voering van deze wetten zal zono
dig extra, deskundig personeel 
moeten worden aangetrokken. Ook 
het vereiste van aanlegvergunnin
gen voor werken zal vaker in be
stemmingsplannen moeten worden 
opgenomen. Voor een doeltreffend 
beleid kan een coördinatie van het 
gemeentelijk en provinciaal beleid 
ten aanzien van dit onderwerp 
van groot belang zijn.

3 . I s  e r  tn u w  r e g io  r e e d s  somen- 
w e r k in g  o p  dit g e b ie d ?

Het is voor de afzonderlijke ge
meenten niet mogelijk een doel
treffend beleid te voeren. Bijvoor
beeld het exploiteren van vuilnis
stortplaatsen behoort regionaal of 
provinciaal gecoördineerd te 
worden.
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Volks
gezondheid

1 . H o e  is  d e  g e zo n d h e id szo rg  in  
u w  g e m e e n te  g e o r g a n is e e r d ?

Het streven dient erop gericht te 
zijn om, In samenwerking met de 
hestaande maatschappelijke ge
zondheidsorganisaties, te komen 
tot een totaal van voorzieningen 
voor preventieve gezondheidszorg. 
In grotere gemeenten betekent 
dit, dat gestreefd moet worden 
naar wijkgezondheldszorg. De ge
meente bevordert de overzichte
lijkheid van het geheel van Instel- 
Itogen en dienstverleningen op het 
gebied van de geestelijke volksge
zondheid.

2. M o e t  d e  g e m e e n te li jk e  o v e r 
h eid  s teu n  v e r le n e n  b ij d e  oprich
ting v a n  g r o e p sp ra k tijk en  v a n  h n is- 
a risen  ?

De gemeente dient in voorkomen
de gevallen de nodige faciliteiten 
op planologisch gebied te schep
pen om vestiging van groepsprak
tijken mogelijk te maken. In het 
algemeen dient zij zich echter van 
subsidiëring van dit soort projec
ten te onthouden.

3. Zijn e r  in  u w  g e m e e n te  o f  r e 
g io  v o ld o e n d e  m o g e lijk h e d e n  v o o r  
d e  v e r p le g in g  v a n  p s y c h is c h  g e 
s to o r d e  b e ja a r d e n  en  ch ro n isc h  
z ie k e n ?

De gemeente dient met kracht de 
bevordering van de verpleging 
van psychisch gestoorde bejaar
den en chronisch zieken.

4 . I s  h e t  a m b u la n c e v e r v o e r  in  
u w  g e m e e n te  a fd o en d e  g e r e g e ld ?

De gemeente draagt zorg voor een 
goede regeling van het ambulan
cevervoer in de gemeente.

Onderwijs

de eigen inbreng te worden ge
maakt. Het oprichten van samen
werkingsscholen dient van geval 
tot geval bezien te worden en mag 
beslist geen automatisme worden.

4. H o e  s ta a t h e t m e t  d e  o n d er
w ijs b e g e le id in g  in  uw g e m e e n te  ?

Zo mogelijk dienen er, eventueel 
in regionaal verband, schoolbege- 
leidingsdiensften te worden opge
richt die samenwerken met lande
lijke centra.

5. I s  d e  lic h a m e lijk e  v o r m in g  
v a n  leer p lic h tig e  le e r lin g e n  in  u w  
g e m e e n te  g o e d  v o o r z ie n ?

De gemeente dient zorg te dragen 
voor het geven van goede licha
melijke vorming in schoolverband.

Sociaal-
cuHurele
voorzieningen

1. H o e  s ta a t h e t m e t  d e  d iffe 
ren tia tie  v a n  h e t  o n d e r w ijs  in de  
r e g i o ?

Er dient gestreefd te worden naar 
een zo groot mogelijke differentia
tie van het onderwijsaanbod, zo
wel ten aanzien van de soort als 
ten aanzien van de richting. Aan
gezien dit binnen één gemeente 
meestal niet mogelijk zal zijn, 
heeft de gemeente de taak de co
ördinatie binnen de regio te bevor
deren.

2. W o r d t  b ij d e  b o u w  v a n  nieuwe 
scholen v o ld o e n d e  rekening g e h o u 
d en  m e t  d e  w ijz ig e n d e  in zich ten  
te n  aan zien  v a n  h et sc h o o lg e 
b r u ik ?

Bij de bouw van kleuter- en basis
scholen dient rekening gehouden 
te worden met integratie van bei
de scholen. De schoolaccommoda- 
ties dienen zodanig te worden op
gezet dat ze ook voor andere doel
einden bruikbaar zijn.

3. Is  h et v o o r  h et s tic h ten  v a n  
e e n  b e p a a ld e  sc h o o l  o f  e e n  b e 
pa a ld  s c h o o lty p e  in u w  g e m e e n te  
n o o d za k elijk  e e n  sa m e n w e r k in g s 
sc h o o l te  s t ic h te n ?

Als de oprichting, van een zoge
naamde samenwerkingsschool (of 
compromisschool) noodzakelijk is, 
dient het gemeentebe.stuur de tot
standkoming van een dergelijke 
school in handen te leggen van een 
stichting waarin openbaar en bij
zonder onderwijs participeren.
Bij het oprichten van een samen
werkingsschool dienen duidelijke 
afspraken omtrent de beheers
vorm, bij voorkeur stichting, en

1 . B e s ta a t  e r  in  u w  g e e m e e n t e  
e e n  g e ïn te g r e e r d  s o cia a l-cu ltu re el  
b e le id  ?

Het verdient aanbeveling te ko
men tot een samenhangend beleid 
ten aanzien van cultuur, sport, 
spel, vrije tijd, ontspanning en 
dergelljke.

2. Wof z ijn  d e  d o e ls te llin g e n  v a n  
h e t  je u g d - e n  jo n g e r e n b e le id ?

Educatieve vorming en creatieve 
ontplooiing van de jonge mens.

3. H o e  v in d t d e  v o r m g e v in g  v a n  
h et w o o n m ilie u  plaats?

De bewoners dienen zoveel moge- 
lljk te worden ingeschakeld bij het 
opbouwwerk in hun woon- en leef
milieu. Het beleid dient erop ge
richt te zijn het sociale en culture
le leven zoveel mogelijk ,,selfsup
porting” te doen zijn.

4. W o r d t  d e  r e c r e a tie  r e e d s  in r e 
g ion a a l v e r b a n d  g e c o ö r d in e e r d ?

Coördinatie van de planning van 
recreatieve voorzieningen in regio
naal verband kan een grote bij
drage leveren aan de totstandko
ming van een kwalitatief hoog
waardig en goed gespreid recrea- 
tiepakket in de regio. In grensge
bieden kan het gewenst zijn ook 
grensoverschrijdende kontakten te 
leggen.

5. Z ijn  e r  in u w  g e m e e n te  m o g e 
lijk h ed en  v o o r  c r e a t ie v e  e x p r e s 
s ie ?

De bevordering van creativiteits
centra en kunstzinnige vorming 
(zowel binnen als buiten school
verband) dient te worden gestimu
leerd.

6. Zijn e r  in u w  g e m e e n te  o f  r e 
g io  r e e d s  w e r k p la a tse n  «oor ge
handicapten?

De stichting of uitbreiding van 
werkplaatsen voor gehandicapten 
dient met kracht bevorderd te 
worden. Regionalisering van dit 
werk kan vaak leiden tot verbete
ring van de mogelijkheden voor 
de werknemers.

7. H e e f t  u  e e n  e ig e n  su b s id ie b e 
le id ?

Het verdient aanbeveling om 
naast het op rijk en provincie af
gestemde subsidiebeleid ook een 
eigen beleid te voeren. Weliswaar 
zullen de bedragen die verstrekt 
kunnen worden niet groot zijn, 
maar de stimulansen van een der
gelijk eigen beleid mogen niet on
derschat worden. Het is gewenst 
dat dit beleid gebaseerd is op een 
eigen subsidieverordening.

Verkeer en 
vervoer

1. H e e f t  u w  g e m e e n te  e e n  v e r -  
k e e r s -  e n  v e r v o e r s p la n ?

In de daarvoor in aanmerking ko
mende gemeenten dient een ver- 
keers- en vervoersplan tot stand 
te komen teneinde een doeltref
fend beleid mogelijk te maken. 
Dit plan dient met name een se
lectief autogebruik mogelijk te 
maken. In grotere agglomeraties 
zal daarom een afstemming van 
de verkeers- en vervoersplannen 
van de betrokken gemeenten in le
der geval nodig zijn.
Ook het ,,autovrij” maken van de 
binnenstad dient in een dergelijk 
plan te worden betrokken. Hierbij 
zou naast de verbetering van het 
openbaar vervoer, ook aandacht 
moeten worden besteed aan de 
noodzakelijke parkeervoorzienin
gen aan de buitenzijde van de 
stad en de wijze waarop die voor
zieningen gefinancierd en eventu
eel geëxploiteerd kunnen worden. 
Bij het verwezenlijken van alle 
plannen dient de verkeersveilig
heid de hoogste prioriteit gegeven 
te worden.

2. H e e f t  u  m o g e lijk h e d e n  v o o r  
r e c r e a t ie v e r k e e r  ?

Rustige natuurgebieden dienen bij 
voorkeur voor recreatieverkeer 
ontsloten te worden door een goed 
net van voetpaden en fietspaden.

Gemeente en 
burgers

1 . W o r d e n  d e  b u r g e r s  w e l  v r o e g  
g e n o e g  b ij h e t  b e le id  b e tr o k k e n ?

Dé burgers dierien reeds in de 
voorbereidende fase bij de vor
ming van het beleid te worden be
trokken; de inspraak dient hierbij 
bevorderd te worden door het 
overleggen van tevoren opgestelde 
alternatieven waaraan gekoppeld 
dient te zijn een afweging van 
voor- en nadelen en kosten.

2. Is  h e t  in  u w  g e m e e n te  g e w e n s t  
o m  d e e lg e m e e n te r a d e n  te  v o r 
m e n ?

In bepaalde, meestal naar Inwo
nertal of oppervlakte grote ge
meenten, kan de vorming van zo
genaamde deel-gemeenteraden lel
den tot een grotere betrokkenheid 
van de burger bij het bestuur. 
Voor het welslagen van deze ra
den Is het van belang dat ze een 
duidelijk omschreven taak krijgen 
alsmede een (bescheiden) budget 
om het uit te voeren.

3. H o e  is  d e  v o o rlic h tin g  v a n  u w  
g e m e e n te  g e r e g e ld ?

Zo mogelijk dient iedere gemeente 
over een eigen voorlichtingsfunc- 
tionaris te beschikken. Wanneer dit 
niet mogelijk is, dan zou in ieder 
geval één ambtenaar speciaal met 
de voorlichting belast moeten wor
den.
De gemeente draagt er zorg voor 
dat zowel de pers als de individu
ele burgers . voor de openbare 
raads (commissie) vergaderingen 
de benodigde stukken kunnen in
zien en zonodig worden voorge
licht.

Het gemeente
bestuur

éénmaal per maand spreekuur om 
het contact met de burgers te ver
stevigen.

Regionaal
bestuur

4. Op w e lk e  roijzc kunt u h et g e 
m e e n te l i jk  b e le id  p r e s e n te r e n ?

Naast de publicaties in de (plaat
selijke) pers over het gemeente
lijk handelen is het van belang 
dat de gemeente zich ook recht
streeks bij de bevolking presen
teert. Te denken valt in dit ver
band bijvoorbeeld aan:

a. een brochure waarin een gepo
pulariseerde samenvatting van de 
gemeentebegroting en enkele 
daaruit af te leiden interessante 
gegevens over de gemeentelijke 
huishouding zijn opgenomen;

b. een periodiek verschijnend ge
meentelijk informatieblad;

c. ter inzage legging van belang
rijke en interessante gemeentlij
ke nota’s, ontwerp-bestenimings- 
plannen en dergelijke op door het 
publiek veel bezochte plaatsen 
(bijvoorbeeld openbare leeszalen 
en bibliotheken).

1. I s  d e  g e m e e n te r a a d  in u w  g e 
m e e n te  in sta a t o m  z ijn  ta a k  als 
h oofd  d e r  g e m e e n te  b e h o o rlijk  uit 
te  o e fe n e n  ?

Het is van groot belang dat de 
raad als hoofd van de gemeente 
een wezenlijke invloed op de gang 
van zaken in de gemeente heeft. 
Het is daarom van belang dat B. 
en W. de gemeenteraad zo volle
dig mogelijk inlichten. Bij belang
rijke voorstellen behoren B. en 
W. hun voorstel vergezeld doen 
gaan van enige alternatieve voor
stellen. Steeds zullen de afwe- 
gingsfactoren die tot een bepaald 
voorstel hebben geleld, duidelijk 
vermeld worden. Voorts dienen de 
afzonderlijke raadsleden en de 
fractles'ook financieel in staat ge
steld te worden hun werk naar be
horen te vervullen. :

2. B e s ta a t  e r  b ij u  b e h o e fte  in d e  
r a a d s c o m m is s ie s  n ie t-ra a d sled en  
te  b e n o e m e n ?

De benoeming van niet-raadsleden 
in raadscommissies biedt onder 
meer als voordeel;

a. de mogelijkheid om deskundi
gen aan de vergaderingen te laten 
deelnemen;

b. de mogelijkheid om een groter 
aantal mensen daadwerkelijk bij 
het bestuur van de gemeente te 
betrekken.

In die gemeenten waar veel bui
tenlanders werkzaam zijn kan 
worden overwogen ook uit dat 
deel van de bevolking vertegen
woordigers aan bepaalde verga
deringen van raadscommissies te 
laten deelnemen.

3. H o u d t u w  ra a d sfra c tie  r e e d s  j, 
s p r e e k u u r ?

De raadsfractie houdt tenminste

1 . I s  e r  in d e  re g io  w a a rin  u w  
g e m e e n te  ligt e e n  g o e d e  in te r g e 
m e e n te li jk e  s a m e n w e r k in g  ?

Een goede coördinatie van het be
leid van de gemeenten in de regio 
verbetert de leefbaarheid daar
van. Een aantal taken kan Treter 
in regionaal verband dan in elk 
der gemeenten afzonderlijk wor
den aangevat (Zie elders in dit 
stuk).

2. Kent u in uw regio reeds een 
zogenaamd ,,G ew est”  ?

De vergaderingen van gewestra
den en de daaruit gevormde com 
missies dienen openbaar, te zijn. 
Wanneer er naast het ,,gewest”  
nog veel andere gemeenschappe
lijke regelingen zijn, dan dient er 
op korte termijn naar gestreefd te 
woi'den deze te beëindigen en de 
betreffende taken onder te bren
gen bij het ,,gewest” .

3. Is er in uw regio nog geen  
,,gew est”  maar bestaan er wel 
veel gem eenschappelijke regelin
gen?

Teneinde de in gemeenschappelij
ke regelingen ondergebrachte ta
ken zoveel mogelijk uit de ,,beslo
ten” sfeer te halen is het nodig de 
gemeentelijke vertegenwoordigers 
te verplichten regelmatig (bijvoor
beeld, vier maal per jaar) verslag 
uit te brengen over de aktiviteiten 
van het orgaan waarvan zij als 
zodanig deel uitmaken.

Voorts is het gewenst de gemeen
schappelijke regelingen van de ge
meenten zodanig te synchronise
ren, dat in een bepaalde regio alle 
gemeenten aan dezelfde regelin
gen deelnemen. Dit kan dan een 
eerste stap zijn op de weg naar 
de vorming van een ,,gewest” op 
basis van de wet gemeenschappe
lijke regelingen.

4. W a t is  d e  p o sitie  v a n  d e  g e 
m e e n te  in h et reg ion a a l b e s tu u r ?

In het kader van de herverkave
ling van de bestuurstaken In Ne
derland zal het de taak van de ge
meente blijven om als kleinste 
zelfstandige bestuurseenheid in 
nauw kontakt met de bevolking 
een werkelijk welzijnsbeleid te 
voeren.

Dit houdt ook in dat de gemeente 
moet waken tegen aantasting van 
de belangen van de individuele 
burger of minderheden door maat
regelen van bestuursorganen die 
verder; van de bevolking afstaan. 
De noodzakelijke schaalvergroting 
in het bestuur zal in principe niet 
gezocht moeten worden in vergro
ting van de gemeenten maar in 
het stichten van een effectief regio
naal bestuur. De burger is naar 
onze mening meestal niét gediend 
met een vergroting van de ge
meenten omdat daardoor ook de 
afstand tussen hem en zijn be
stuur toeneemt.

Internationale
kontakten

Neem t uw gem eente reeds 
deel aan een zogenaam de jumela- 
ge?
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Kontakten tussen gemeenten in 
verschillende landen kunnen een 
bijdrage leveren tot een betere 
verstandhouding tussen de volke
ren. Dit zal echter alleen kunnen 
wanneer dit doel door de bevol
king wordt onderschreven en ge
steund. Wanneer een jumelage 
ver.scliraalt tot een plichtmatige 
uitwisseling en/o£ het afleggen 
van bezoeken van gem eentebe
stuurders, dan verdient het aanbe
veling om of de kontakten tussen 
de bevolking te stimuleren of de 
jum elage te beëindigen.

2. Bestaat er bij u de behoefte 
om een ciemeentelijke bijdrage 
aan de onUuikkelingssamenwer- 
king te leveren?

De gemeente heeft ook een taak 
ten aanzien van de ontwikkelings
samenwerking. Gezien de bepei’k- 
te financiële middelen van de ge
meente zal het meeste effect kun
nen worden bereikt door het sti
muleren en coördineren van ak- 
ties vanuit de bevolking. In bijzon
dere gevallen (bijvoorbeeld bij 
rampen) is het echter alleszins

verantwoord wanneer de gemeen
te, voorzover dit in het kader van 
de . begroting mogelijk is, een 
rechtstreekse bijdrage aan de we
deropbouw geeft.

Voorts zou het denkbaar zijn dat 
de gemeente (eventueel in samen
werking met andere gemeenten in 
de regio) deskundige ambtenaren 
voor enige tijd ,,uitleent” aan ge
meenten in ontwikkelingslanden 
om op die wijze mee te helpen 
aan de opbouw van een doeltref
fend bestuursapparaat.

Financiën

1. Wat is uw mening over de be
groting ?

De begroting is in de eerste plaats 
een beleidsstuk en eerst daarna 
een comptabel stuk.

2. Meent u dat de begroting moet 
worden vergezeld van een aanbie- 
dingsnota ?

Ja, want een begroting is voor de 
niet-deskundige praktisch niet 
leesbaar. Zij moeten worden ver
klaard. Deze verklaring dieiit niet 
te beknopt te zijn. Zij moet het te 
voeren beleid schetsen, doch even
eens vermelden wat van de in het 
vooruitzicht gestelde maatregelen 
al dan niet is terecht gebracht. In 
dat opzicht dient zij een verant
woording in te houden. Duidelijk 
moet worden gemaakt welk deel 
van de uitgaven door eigen inkom
sten moet worden gedekt.

3. Aon welke eisen moeten de 
rijksuitkeringen voldoen?
De financiële verhouding tussen 
het Rijk en de Gemeenten is vast
gelopen. Er moet een nieuwe re
geling komen, gebaseerd op een 
minimum voorzieningenniveau, af

hankelijk van aard en grootte van 
de respectievelijke gemeenten. 
Bepaalde taken dienen van de ge
meenten —  althans wat de kosten 
betreft volledig naar het Rijk te 
worden overgeheveld. Dit geldt in 
elk geval voor onderwijs en open
baar vervoer, alsmede voor de 
grotere havens, welke een belang
rijke rol spelen in het econo
misch leven van Nederland.

4. Aan welke eisen moeten de 
niet verplichte uitgaven voldoen?
Bij voortduring zal moeten wor
den nagegaan of de bestaande uit
gaven nog wel beantwoorden aan 
de verwachting welke daaraan 
werden gesteld bij het in het le
ven roepen van de daarmee be
kostigde taken. Er dient een kri
tisch beleid gevoerd te worden ten 
opzichte van het van oudsbestaan- 
de. Nieuwe taken zijn naar voren 
gekomen en oude hebben haar be
langrijkheid geheel of ten dele 
verloren.

S. Aan welke eisen moet het sub
sidiebeleid voldoen?

Er dient een subsidieverordening 
in de gemeente te zijn. Voor 
groeiende gemeenten is een subsi- 
dieplanning wenseiijk. De eigen 
inkomsten van het te subsidiëren 
lichaam dient de aandacht van de 
gemeente te hebben. Vergelijking 
van in rekening te brengen kosten 
door deze lichamen wegens ver
leende diensten dienen plaats te 
vinden, waarbij bepaalde tarieven 
de goedkeuring van het gemeente
bestuur eisen.

6. De te heffen retributies

Hierbij wordt zoveel mogelijk uit
gegaan van een eigen bijdrage, 
met dien verstande dat rekening 
wordt gehouden met draagkracht 
Indien daarvoor in het bijzonder 
—  afliankelijk van de dienst — be
hoefte bestaat.

Ierland, land van 
gastvrijheid en van hoop

door drs. G. van Leijenhorst, lid van de Tweede Kamer Drs. G. J. van Leyenhorst

INLEIDEND

Van 25 septem ber tot 3 oktober bracht 
een N ederlandse parlem enta ire  delegatie 
een bezoek  aan Ierland. De g roep  bestond 
uit zes  personen, n.1. d rs . L. J. C. 
H orbach, lid E erste  K am er (K V P ), le i 
der van de delegatie , m evrouw  d rs .
N. J. G in jaar-M aas (VVD ), d r . W. de 
Kwaadsteniet (A R P ), d rs . D. A. Th. van 
O oijen  (P vdA ) en ondergetekende - allen 
Tw eede K am erleden -  en g r if f ie r  m r.
J. P . M ulder.
Het d oe l van het bezoek  was ,,om  de 
banden van vriendschap , welke bestaat 
tussen de parlem enten  en de bevolking 
van beide landen v e rd e r  te v e rs tev ig en ” . 
De toetreding van Ierland tot de EEG 
was een extra  reden om  o v e r  ve le  za 
ken m et elkaar van gedachten te w is 
selen . Z e lf  heb ik tot 1 oktober aan d e 
ze  ontm oeting kunnen deelnem en. H oog
tepunten van het bezoek  vorm den  de ont
vangst d oor  de nieuwe presid ent Erskine 
C h ilders, het bezoek  aan het parlem ent, 
de ontm oeting met de v o o rz itte r  van het 
co lle g e  van b u rg em eesters  van Dublin 
en dan natuurlijk de ontm oetingen m et 
een aantal m in isters  en ta lr ijk e  p a r le 
m entsleden in a lle r le i delen  van het land. 
De cu ltu rele  z ijde  w erd rech t gedaan 
d oor  een bezoek  aan het Abbey Theatre, 
waar O sca r  W ilde ’ s ,,T h e im portancé o f - 
being ea rn est”  w erd opgevoerd , terw ijl 
eveneens een bezoek  aan een u n iv ers i- 
teit en een m useum  op het program m a 
stond.

V ro e g e r  was Ierland het land van h e ili
gen en ge leerd en . Ie rse  monniken b ra ch 
ten tussen  de zesd e  en de negende eeuw 
het christendom  tot v er  in Europa. Nu 
bespeurt men nog iets  van deze h e ilig 
heid en geleerdheid  in de gebouwen, in 
de oude kerken, in de universiteiten  en 
m usea, b .v . in het T rin ity  C ollege  in 
Dublin en in de National G allery  in d e 
ze lfde  stad. O verigens komt men h ier 
ook v ee l van ons eigen  land tegen; in de 
National G allery , d ie. we bezochten , was 
een sp ec ia le  afdeling N ederlandse m e e s 
te rs : R em brandt, G erard  Dou, Jan Steen 
en v e le  anderen; in het T rin ity  C ollege  
w erd ons een boekw erk uit 1652 v o o rg e 
legd, geheel m et de hand getekend, w aar
van het voorblad  luidde: , ,M aria Sybilla 
M eriaen  ov er  de V oortteelin g  en W onder
b a erlijk e  V eranderingen  d er  Surinaem sche 
Insecten, w aer in de Surinaem sche Rup
sen en W orm en. . . b ij Joannes O oster - 
wijk. B oekverk op er op den D am ” . 
M erkw aardige ontm oetingen in een land, 
w aar men déze N ederlandse invloed zo  
niet d ire ct had verw acht.

GASTVRIJHEID

Ierland, land van gastvrijh e id . Z onder 
r e s e rv e  kan men stellen , dat dit in d er
daad het geval is . O verv loed ige  m aal

tijden, r ijk  besprengd, d ie  de rek b a a r
heid van ca lv in istisch e  m agen na enkele 
dagen tot zw are beproev ing brengen, m aar 
die ook b ij voortduur illu s treren  h oezeer  
de Ier het z ijn  gasten naar hun zin wil 
maken.
Het tw eede g rootste  ged eelte  van de re is  
bestond uit het bezoeken  van de m ooiste  
delen van het land. ,,T o u r is t  p rom otion ”  
zou m en dat kunnen noem en. Hoe dan 
ook, onze verw achtingen m et betrekking 
tot de schoonheid van dit land w erden 
v e rre  overtro ffen . Het klim aat is  v rij 
m ild, een w arm e go lfs troom  zorg t e r 
v oor , dat aan de zu id - en westkust de 
tem peratuur altijd  boven 0 graden b lijft . 
D aarenboven geven de palm en aan de 
kust het land en igszin s een su b -trop isch  
karakter. A ls  vakantieland verd ient I e r 
land ste llig  overw eging; de afstand kan 
m issch ien  een bezw aar zijn , de p r ijzen  
zijn  (nog) aan de lage kant. Men kan er  
genieten van de rust, van het groen  van 
het land en van het blauw van de zee 
en van de ta lloze  baaien.
G astvrijheid  troffen  we ook aan, toen 
we een sch oo l in C ahurciveen  bezochten , 
een klein  dorp in de u iterste  westpunt 
van Europa. We maakten kennis m et het 
lessy steem , met de s fe e r , m et de p r o 
blem en , b .v . verbonden m et de afstand 
die de leerlin gen  m oeten a fleggen  om  
deze sch oo l (een  soort hbs) te bezoeken . 
Som m ige kinderen woonden 40 km. van de 
sch oo l. Elk kind, dat m e e r  dan 5 km. van 
sch ool woont, w ordt gra tis  p e r  schoolbus 
v erv oerd .
De toelating tot de u n iversite it wordt 
bepaald d oor  een puntensysteem : behaalt 
men een hoog aantal punten, dan wordt 
men zon der m eer  toegelaten  en wordt 
de studie d oor  de overheid  betaald. Is 
het puntenaantal la ger  dan kan m en wel 
w orden toegelaten  -  a ls  e r  plaats is  -  
m aar m oet men de studie z e lf  bekostigen . 
M iddeleeuw se gastvrijh eid  beleefden  we 
in een kasteel uit de 13 -d e  eeuw, het 
Bunratty C astle, waar ons onder het g e 
zang van Ie rse  schonen en kasteelheren  in 
k lederdracht een goed m aal w erd aan
geboden, hetwelk we tezam en m et enige 
honderden A m erikanen, Schotten, E ngel- 
sen enz. geheel overeen kom stig  de tr a 
ditie m et onze handen m oesten  nuttigen, 
een w erkzaam heid , d ie m ij onder het 
krachtige voorbeeld  van m ijn  buurvrouw 
uit O regon (USA) steeds b e ter  afging.

HOOP

Ierland kent een ingewikkeld k iessysteem , 
dat het m eest weg heeft van een d is 
tr ic ten ste lse l. De be langrijk ste  partijen  
zijn  de Fianna F ail m et 69 ze te ls  in het 
parlem ent, de Fine Gael m et 54 zete ls  
en de L abour (so c ia lis ten ) m et 19 ze te ls . 
In totaal z ijn  e r  144 z e te ls . T ot vorig  
ja a r  was de Fianna Fail regerin gsp a rtij, 
met de verk iezingen  van 28 februari ’ 72 
k reeg  een coa lit ie  van de Fine Gael en

de L abour een m eerderh eid , d ie  een n ieu
we reg erin g  vorm d e. Men kom t e r  niet 
gem akkelijk  ach ter wat de echte v e rs ch il
len tussen  de partijen  zijn . M erkw aardig 
is , dat de L abou r-p a rty  in zee  ging m et 
de Fine G ael, de pa rtij, d ie  con serv a tiev er  
sch ijn t te z ijn  dan de Fianna F a il. M aar. . . 
men w ilde eens ie ts  anders, zo  w erd op
gem erkt. Men k reeg  de indruk, dat het 
d is tr ic te n ste lse l h ier  niet w einig b ijd roeg  
tot een vervaging van de politiek e  d o e l
stellingen . E r is  hoop in Ierland nu het 
land is  toegetreden  tot de EEG. T ot vorig  
ja a r  was het e con om isch  praktisch  geheel 
afhankelijk van Engeland. Nu heeft het 
z ijn  m arkt aanzienlijk  u itgebreid . V oora l 
de boeren  blijken  h ier garen  b ij te sp in 
nen. V le e s -  en zuivelprodukten  zijn  sterk  
in p r ijs  gestegen , w aardoor de exp ort- 
opbrengsten  g ro te r  z ijn  gew orden. D aar
d oor  is  het leven  natuurlijk ook duurder 
gew orden, hetgeen w eer een opw aartse 
druk op de lonen veroorza a k t. De vak
bonden laten z ich  in dit opzicht niet on 
betuigd. Een v o o rd e e l is  v oorts , dat de 
industrië le  activ ite iten  de laatste ja ren  
sterk  zijn  toegenom en. Ierland maakt 
het de buitenlandse on dern em ers aan
trekkelijk  d oor  sp e c ia le  in v ester in g sfa c i-  
liteiten . Binnen de E uropese G em een
schap, w aarin bepaalde reg ion a le  con d i
ties  z ijn  ve ilig  gesteld , bestaan e r  hoop
vo lle  p ersp ectiev en .

A lle  hoop is  nog geen  w erkelijkheid . 
M om enteel h eerst e r  nog een g rote  w erk 
loosh eid , t.w . 8%, in de bouw ze lfs  20%. 
Een du idelijk  lichtpunt is , dat e r  sinds 
kort een im m ig ra tieov ersch ot is : e r  ko
men thans m e e r  Ieren  terug (m et name 
uit Engeland) dan e r  uit Ierland v e rtre k 
ken.

In dit land h eerst e r  optim ism e v o o r  de 
toekom st. Het be lee ft nog niet d ie w e l
vaart, die wij kennen. Dat betekent ook, 
dat het tot nog toe van v ee l schad uw zij
den van de w elvaart versch oond  is  g e 
b leven . E r is  schoon  w ater en schone 
lucht. Nog in het najaar flankeren  de 
prachtige  ro sé  fuchsia -hagen  de k ilo 
m eters  lange goed e wegen in het Ierse  
land, duizenden tro sse n  gaspeld oorns kleu
ren de steenachtige vlakten ein deloos 
gee l. D aartussen  w orden honderden bun
galow s gebouwd, v o o r  naar onze b e g r ip 
pen lage p r ijzen . Speciaal D uitsers s c h i j
nen h ie rv o o r  belangstelling  te hebben. 
In de gesprekken  m et onze Ie rse  c o l le 
g a ’ s kwam één vraag telkens terug: hoe 
bew aren we onze eigen  identiteit? A ls 
wij dan reageerd en  m et de opm erking, 
dat zow el N ederland als Ierland beide 
kleine landen z ijn  en dat we elkaar d a a r
om  vaak nodig zullen  hebben om  voor  
onze re sp e ctie v e lijk e  nationale identi
teiten op te kom en tem idden van de g r o 
ten: Frankrijk , Duitsland en Engeland - 
dan bleek, dat we m et deze opm erking 
een gevoelige  snaar geraakt hadden.

ZE LFS IN HET HART VAN IERLAND 
VLIEGEN DE ZEEM EEUW EN ACHTER 
DE PLOEG

Een Fransm an noem de Ierland een eiland, 
v erborg en  ach ter een ander eiland. Een 
eiland, waarvan de langste rech te  lijn  
op de kaart s lech ts  486 km. m eet. N aar 
N ederlandse begrippen  nog een b e h o o r 
lijk e  afstand, m aar klein  genoeg om  de 
zeem eeuw en ov era l in Ierland tegen te 
kom en. H oew el het on geveer tw eem aal 
zo  g root is  a ls  N ederland (U lster  niet 
m eegerekend), heeft het land s lech ts  plm .
3,5 m iljoen  inw oners. Dat w il niet z e g 
gen, dat e r  niet m e e r  Ieren  bestaan. C ir 
ca  20 m iljoen  Ieren  wonen buiten het 
groen e eiland aan de A tlantische Oceaan. 
In 1840 telde Ierland 8 m iljoen  m ensen, 
in 1847 brak  e r  een zw are hongersnood 
uit, zodat in 1850 het inw onertal d oor  s te r f 
te en em igra tie  tot 4 m iljoen  verm inderd  
was. O ngeveer 90% van de Ieren  zijri 
room s-k ath oliek , p lm . 150.000 z ijn  p r o 
testant. E con om ie en handel sch ijnen  v o o r  
het g rootste  deel in handen te z ijn  van 
de protestantse m inderheid . Ierland is  
nog m aar 52 ja a r  een onafhankelijke staat. 
Van de v ie r  (gekozen ) presidenten  waren 
e r  tw ee room s-k a th o liek , onder w ie De 
V alera , en tw ee protestant, thans E rskine 
C h ilders.

T och  vraag je  je  af, wat is  d ie  Ierse , 
identiteit? O ngeveer 20 m iljoen  van de 
24 m iljoen  Ieren  wonen buiten het eiland 
„a c h te r  Engeland” . S lechts 700.000 m en
sen verstaan  nog de Ie rse  taal. N iette
min b lijven  de Ieren  tro ts  op hun natio
naliteit, d ie  b lijk baar geen  grenzen  kent. 
In het hotel in G lenbeigh w erden tot diep 
in de nacht oude Ie rse  lied eren  g ezon 
gen, om  beurten zette  men in, niemand 
onttrok z ich  aan deze  aloude p licht, n ie
mand kon z ich  e r  ook van losm aken. A ls 
het Ie rse  sentim ent o v e r  het land v ib reert 
staat de tijd  stil. A ls  teken van hoop 
v o o r  een zich  veren igend Europa?

G. van L eijenh orst.

Adreswijziging 

2e Kam erlid  

Van Leijenhorst

Met ingang van 4 oktober 1973 is 
het adres van d rs . G. van L e ijen 
horst, H. R ietbergstraat 16, G ou
da, gew ijzigd  in: P a leisw eg 7, G a r- 
deren , telefoon 05776-359.
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Dr, E. Schroten in CH-Tijdschrift:

DE UITDAGING VAN HET EVANGELIE
In het CH-tijdschrift van september 1973 
wordt naar aanleiding van de resolutie 
van 23 juni j.1. een blik op de toekomst 
van het CDA gericht. Allereerst schrijft 
Dr. E. Schroten „Over de betekenis van 
de „C ” in het Christen-Democratisch 
Appèl, onder de titel DE UITDAGING 
VAN HET EVANGELIE. Zijn artikel wordt 
hierbij verkort weergegeven.

1. Inleiding
In de reso lu tie  is  sprake van ,,een  partij 
die bij voortduring op de uitdaging van 
het evangelie  w il antw oorden” , terw ijl 
in het bij de ARP aangenomen am ende
ment gesproken  w ordt van ,,de  v erp lich 
tende norm  van het evan gelie” . Ook in de 
nota van de Contactraad, ,,Op weg naar 
een verantw oordelijke m aatschappij” , 
w ordt onder punt VI het evahgelie b e 
schouwd a ls  ,,een  uitdaging, een opgave 
en een gave teg e lijk ” .

Dit zijn  uitspraken van fundam enteel b e 
lang, zodat terecht het CDA een co m m is 
s ie  heeft d ie de gron dslag-prob lem atiek  
m oet bestuderen , teneinde een b a s is 
form u le op te stellen  waarin de d r ie  p a r 
tijen  zich  kunnen vinden.

2. Een prealabele kwestie
V oor  wij ons m et genoem de problem atiek  
gaan bezig  houden, stellen  we de vraag 
naar het bestaan van een levensbeschou 
w elijk  (in casu ch ris te lijk ) georien teerde 
partij. Z ek er nu het CDA net is  opgericht 
en naar een ch ris ten -d em ocra tisch e  p a r 
tij toe gaat werken is  het zaak om  ten 
aanzien van deze vraag geen stru isv og e l
politiek  te bedrijven .
Is ch r is ten -d em ocra tisch e  partijvorm ing 
w el w enselijk ? Z in vol?  Wat zijn  de argu
menten daarvoor , want het , , ja ”  op deze 
vragen is , zek er nu de d econ fess ion a li
serin g  z ich  op ve le  fronten d oorzet, lang 
niet vanzelfsprekend.

In onze huidige N ederlandse sam enleving 
is  de vorm ing van een ch r is ten -d em ocra 
tisch e  partij w elisw aar niet strikt nood
zakelijk , m aar w el zinvol en w ellicht, 
gezien  de fundamentele problem en, w aar
m ee men in de politiek  nu en in de to e 
kom st te w orstelen  heeft, in toenem ende 
m ate w enselijk . A fgezien  van het fe it dat 
we in N ederland een aantal ch riste lijk e  
partijen  r ijk  zijn , d ie m oe ilijk  van de ene 
dag op de andere kunnen verdw ijnen, kun
nen de volgende argum enten v oor deze 
stelling  w orden aangevoerd: In de eerste  
plaats, ze lfs  de m eest praktische politiek 
is  u iteindelijk  een zaak van v is ie . Het gaat

in de politiek  om  de gestalte van de 
sam enleving. Daarom  speelt o p d e a ch te r 
grond, een m en s- en m aatschapp ij-v isie  
een ro l. Elke politicus die z ich ze lf r e s 
p ecteert is  tegelijk  min o f m eer een f i lo 
soo f. Vanuit het ch ris te lijk  g e loo f nu 
w orden bouwstenen aangereikt v o o r  een 
politieke f i lo s o fie  en dan ligt het v oor  
de hand dat men gaat proberen  een d e r 
gelijke  v is ie  in praktijk  te brengen. Een 
tweede overw eging betre ft de re la tie  tus
sen politiek  en ethiek. Ethiek v eron d er
stelt a ltijd een levensbeschouw ing. Een 
derde argum ent is  dat in team w ork over 
de problem en  ged iscu ss ieerd  wordt door 
m ensen m et d ezelfd e ideeen (v is ie ).

3. De bijbel als inspiratiebron
Christenen geloven  in het evangelie van 
Jezus Christus als centrum  van het b ijbe ls  
getuigenis. Z ij geloven  dat dit evangelie 
relevant is  voor  a lle  terreinen  van het 
leven, ook v o o r  het politieke leven. Dat 
brengt ons dan bij m instens twee vragen:
1. W elke functie heeft het evangelie (de 
b ijb e l)?  en 2. Wat is  de politieke re levan 
tie  van de b ijb e l?

V olgens de reso lu tie  (verge lijk  de Nota 
Contactraad) is  de functie van de b ijbe l 
(het evangelie) dat hij een uitdaging is  
tot politiek  handelen. Ik kan m e v o o rs te l
len  dat dit v oor  een aantal m ensen uit de 
protestantse trad itie , wat m agertjes lijkt. 
Men zou lie v e r  spreken van de b ijbe l a ls 
grondslag, norm , fundament. Dat klinkt 
m eer vertrouw d, lijkt m eer garanties te 
bieden v oor  een ch ris te lijk e  politiek . 
Tegen deze achtergrond dient ongetw ijfeld 
het am endem ent van de ARP gelezen  te 
worden.

Hoe b eg rijp e lijk  deze rea ctie  op z ich ze lf 
ook m oge zijn , z ij berust op een m is 
verstand. W anneer men gaat spreken ov er  
de b ijbe l a ls norm  of grondslag, dan loopt 
men het gevaar aan de b ijbe l een functie toe 
te kennen die hij niet heeft, niet kan hebben. 
De b ijbe l is  nam elijk  geen system atisch - 
theologische verhandeling, zek er geen 
eth isch  handboek én helem aal geen politiek  
handboek.

De b ijbe l is  geen norm . Norm en en w aar
den vinden we eers t in de theologische 
bezinning ov er  de b ijb e lse  verhalen, wan
neer we, in antwoord op de problem en  
die op ons a f kom en, p roberen  de bonte 
m engeling van b ijb e lse  gegevens te s y s 
tem atiseren  om  zodoende te kom en tot een 
levensbeschouw ing, van waaruit ons leven 
van alledag richting krijgt.
De functie van de b ijbe l is  beter o m 

schreven  als evangelische uitdaging dan als 
norm  o f grondslag. Christenen zijn  m en
sen die z ich  aangesproken weten d oor  het 
evangelie, dat hen oproept te leven  in de 
geest van God in de politieke situatie van 
alledag.
De , ,C ”  verw ijst niet naar een afgepast 
en uitgebalanceerd tijd loos  systeem  of 
begin sel, m aar is  een verw ijzing  naar de 
diepste m otieven, van waaruit politiek  b e 
dreven wordt.
Het zou daarom  op zijn  m inst erg  m erk 
waardig zijn  om binnen (!) een CDA te 
spreken van een nevenschikking van in 
sp ira ties . Natuurlijk is  het m ogelijk  een 
partij op te richten , d ie politiek  w il b e 
drijven  vanuit versch illen de  in sp iraties, 
b ijv oorb ee ld  hum anistische, ch riste lijk e  
en so c ia lis tis ch e , hoewel ik m ij afvraag 
o f een d ergelijk e  groep ering  niet een 
k leu rloos geheel zou worden. M aar als 
men z o ’n partij ch ris ten -d em ocra tisch  
w il noem en, dan is  men toch wel bezig  
m et taalvervuiling. Zodra  men de ,,C ”

. in de naam gaat voeren , im p liceert dat 
een plaatsbepaling, hoewel e r  -  daarop 
kan niet genoeg de nadruk gelegd w orden - 
v o o r  de identiteit van een partij m eer 
kom t kijken dan alleen  het verw ijzen  
naar een insp iratiebron . D aarvoor m oet 
men voora l kijken naar het politieke p r o 
gram  en de uitvoering ervan. Dat b e 
tekent in de praktijk dat tw eeerle i soort 
m ensen zich  in het CDA niet zullen thuis- 
voelen : z ij d ie niet a cco o rd  kunnen gaan 
m et het politieke program  en zij d ie het 
verband van evangelie en politiek  om 
welke reden dan ook niet w illen  leggen. 
Dit is  een zelfregu leren d  p r o ce s , zodat 
het b e s lis t  niet nodig is  dat een exclu - 
s iv is tisch e  houding wordt aangenomen, 
o f dat van m ensen die lid  w illen worden een 
so o rt ge loo fsb e lijd en is  w ordt gevraagd. 
De b ijbe l a ls insp iratiebron  betekent in 
derdaad een keuze, m aar deze keuze 
houdt niet in dat het CDA niet open zou 
kunnen zijn . Integendeel! A lleen , z ij die 
lid  w orden of stem m en op het CDA m oe 
ten p r ic ip ie e l en praktisch  weten waar 
zij aan toe zijn .

4. De politieke relevantie van de bijbel
In de b ijbe l wordt gewaagd van een visioen , 
van een droom  die geen bedrog  is , omdat 
God garant staat v oor  de uitkom st. Hoe dit 
parad ijs  e r  u iteindelijk  uit zal zien  is  
ons niet bekend, het ligt ook niet in de 
macht van de m ens dit te bew erk ste lli
gen. In nauw verband met dit evangelie  van 
het R ijk  Gods staat in de b ijb e l de b e 
stem m ing van de m ens. Er wordt een appèl 
gedaan op zijn  crea tiv ite it om zijn  g e loo f 
handelend te belijden  door op weg te gaan

naar een verantw oordelijke m aatschappij. 
Wat dat betekent en welke gevaren  dreigen  
op deze weg, ook daarover gaat het in de 
b ijbel, en de uitdaging is  om deze verhalen 
in onze tijd  en v oor  onze situatie te 
, ,verta len ” . In de nota van de C ontact
raad w ordt terecht m elding gem aakt van 
de problem atiek  van de arm e landen, 
het vraagstuk van o or log  en vred e , van 
de dem ocra tiserin g  van de sam enleving, 
het technologisch  en econ om isch  s ch e e f
gegroeid  zijn  en in verband daarm ee de 
m ilieuproblem atiek , de bedreig ing van de 
humaniteit.
Zodra  men zich  in deze problem en  gaat 
verd iepen , wordt duidelijk  dat e r  een 
nauwe rela tie  is  tussen politiek  en ethiek 
en dat voor  het nemen van beslissingen  
een m en s- en m aatschappijbeeld , al is 
het nog zó  vaag, onontbeerlijk  is . Maar 
dat betekent w eer dat de politieke b e 
sliss ingen , die men neem t, uiteindelijk 
gem otiveerd worden vanuit een bepaalde 
levensbeschouw ing, waarvan ethiek, 
m ens- en m aatschappijbeeld deel uit
maken. Z u iver  pragm atische politiek  is 

'  een onm ogelijkheid . Zonder v is ie  kun je  
geen politiek  bedrijven .

5. Droom en gestalte
De , ,C ”  in het CDA verw ijst dus naar het 
evangelie als insp iratiebron  voor het p o li
tieke handelen. Het CDA is  echter geen 
theologische gesprekskring, m aar een 
politieke groepering . Met andere w oor
den: p r in cip ië le  d iscu ss ies  z ijn  in te
ressant en nodig, zeker in het beginsta
dium , m aar vroeg  of laat zal e r  politiek 
bedreven m oeten worden en dat (dus niet 
de grondslagproblem atiek) is  het e igen 
lijke  prob leem . Im m ers de b ijbe l m oge 
dan relevant zijn  v oor de politiek , e r  is 
geen direkte lijn te trekken vanuit de 
bijbelverhalen  naar de politieke rea lite it 
in N ederland /E u rop a/d e w ereld .
In de Nota van de contactraad treffen  wij 
een geslaagde aanzet aan om te komen 
tot een politieke f ilo so fie .

Er is  behoefte aan politiek  m et v is ie . 
Het evangelie is inderdaad een uitdaging 
om daartoe te komen. M isschien  is  dat 
wel de belangrijkste insp iratie van het 
evangelie, dat het de hoop levend houdt 
op een b etere  Toekom st, ondanks a lle  
m enselijk  falen, omdat God zich  e rv o o r  
inzet. Dat geeft de burger m oed! Ook in 
het m oeizam e (partij-)p o litiek e  bed rijf.

Dr. E. Schroten: geb. 1939; studeerde 
theologie te Utrecht en Straatsburg; 
is wetensch. medewerker voor theologie 
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Degelijke voorbereiding 
Gemeenteraads
verkiezingen 1974
Het bureau van de CHU heeft d ezer 
dagen een b r ie f  naar a lle  s e c re ta 
r issen  van de k iesveren igingen  g e 
schreven . V oor een goed verloop  
van zaken is  in deze b r ie f  stap v oor 
stap aangegeven wat allem aal v e r 
e ist is  om  de gem eenteraadsverk ie 
zingen overeenkom stig  de C H U -sta
tuten v oor  te bereiden .
Ook w orden in de b r ie f  de belang
rijk e  data verm eld  v óór welke de 
leden van de kiesveren igingen  kan
didaten m oeten noem en, de v e r 
gaderingen m oeten plaatsvinden, 
en w aarop de kandidaatstelling (op 
het gem eentehuis) m oet gesch ieden  
(dinsdag 16 ap ril 1974).

CDA-LIJSTEN

Tussen  19 februari en 6 m aart 
a .s . m oet in geval van een CHU- 
lijs t  een verzoek  worden inge
diend bij de CHU, ook als men 
die naam in com binatie m et een 
andere gebruikt. Ook v oor  CDA 
m oet een aanvraag w orden in ge
diend, een getekende verklaring 
(G 2-1 ) kan bij het Uniebureau daar
toe w orden aangevraagd. De overige

form u lieren  benodigd v oor het in 
dienen van de kandidatenlijst v e r 
krijgt men bij de afdeling , ,V e r 
k iezingen”  van het gem eentehuis 
in de desbetreffende gem eenten.

De naam CDA kan overigens alleen  
m aar w orden gebruikt in gem eenten 
waar géén d er  k iesveren igingen  on
d er eigen naam (A R P , CHU of 

.K V P) uitkom t. In een b ijlage  bij de 
b r ie f  biedt het Uniebureau een g e 
bundelde in stru ctie  aan waarin a l
le r le i  aanwijzingen zijn  opgenom en 
zow el v oor  de prov incia le  a ls  de 
gem eenteraadsverk iezingen .
Inzake de te voeren  propaganda 
za l het CH U -bestuur nadere m ede
delingen doen, beslu it de b rie f.
De tweede b ijlage  bij de b r ie f  is  
CD A-handleiding voor  de op ste l
ling van een program m a v o o r  de 
gem eenteraadsverk iezingen . D eze 
handleiding is  afgedrukt op de p ag i
na ’ s 3 t /m  6 van dit num m er van De 
N ederlander. Het bureau van de CHU 
beschikt over exem plaren  hiervan 
in vorm  van een overdruk.

v.D.

Drs. L  P. J. de Bruyn:

KVP overdreven verontrust 

over Lagendijk-enquête

De verontrusting in K V P -geled eren  om 
trent het veron derste lde  v e r lie s  van de 
KVP volgens de recen te  Lagendijk- 
enquête is naar de opvatting van drs. 
De Bruyn (K V P) onnodig groot.
Hij noem t de navolgende argum enten ter 
re la tiverin g  van deze uitkom sten:
De vraag: ,,A ls  e r  vandaag verkiezingen  
zouden zijn , hoe zou u dan stem m en ?”  
ziet .uiteraard af van de cam pagne die 
v ó ó r  echte verk iezingen  gevoerd  w ordt en 
van de beleidsresu ltaten  die v óór  echte 
verk iezingen  binnengehaald (behoren  te 
w orden. Met andere w oorden: in een 
, ,w indstilte”  poogt men e ffecten  v a n een  
storm  te m eten, hetgeen s lech ts hypothe
tisch  m ogelijk  is .
De Bruyn stelt dat doorgaans 1 /4  tot 
1 /3  van de geïnterview den stelt ,,het 
nog niet te w eten” . De k iezers  d ie bij 
echte verkiezingen  w isselen  van de ene 
partij naar de andere, komen voora l 
v oort uit deze ca teg orie . Dus p re c ie s  
de k iezers  die zorgen  v oor  winst of 
v e r lie s , vallen buiten dit soort enquête- 
gegevens. Dus, een partij waaraan v e r 
lie s  toegeschreven  w ordt, kan dit goed 
maken, aldus d rs . L. P. J. de Bruyn in 
een b r ie f  aan de K V P -2e K am erfractie .

Uitkomsten van een steek p roef kunnen 
, nooit exact op de hele populatie worden 

toegepast, m aar gelden s lech ts binnen 
m arges naar boven en beneden, stelt 
De Bruyn. Een percentage van -20% uit 
een steek p roef van 600 personen  leidt 
verraoedelijk  tot een percentage tussen 
c ir c a  17% en 23% uit het gehele N eder
landse e lectoraat. E rgo: de politieke b e 
tekenis van dit soort ruwe gegevens in 
het N ederlandse p a rtij-sy s teem  -  waar 
het vaak op tienden van procenten  aan
komt -  is  gering , aldus d rs . De Bruyn, 
en hij vervolgt:
,,In het algem een is  dé ahtw oordver- 
deling op een enkele lo s se  vraag uit 
sociaa l-w etensch appelijk  onderzoek  niet 
b ijs te r  in teressant noch een basis  v oor 
beleid .
G egevens geplaatst in een tijdreeks of in 
samenhang m et andere variabelen  zijn  
vaak wel nuttig. Dit geldt ze lfs  voor  , ,g e 
brek k ige”  gegevens op bovenstaande w ij
ze verkregen. Het zou goed zijn  als de 
KVP m iddelen zou vinden v oor  een d e r 
gelijke  perm anente verzam eling  van g e 
gevens als d e z e !”

V.D.
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Vrij Nederland in gesprek met 
Gerard van Leijenhorst
Vrij Nederland had een gesprek met de 
specialisten van ARP, KVP en CHU voor 
onderwijs. De tekst van Tessel Polman 
nemen wij hier over:
Dat ex-scheikundeleraar Gerard van 
Leijenhorst zijn kinderen ooit naar de 
katholieke school zon sturen - dat is even 
ondenkbaar als dat de AR met de PvdA 
zou fuseren. Van Leijenhorst is geboren 
in Lunteren, sinds kort woonachtig in 
Garderen en heeft zijn kinderen op scho
len in Ermelo en Putten. Zijn reactie 
op het idee van ontzuiling? ,,Daar ben ik 
fel tegen. Tientallen jaren hebben we er
voor gevochten, voor de vrijheid van rich
ting en van inrichting. Daar zal ik voor 
blijven vechten.”  Maar komt de erosie 
niet vanzelf? vraagt Vrij Nederland. Hij 
aarzelt. ,,Op de school waar ik werkte, op 
het Christelijk Lyceum in Gouda, daar 
zijn nu bezinningsgroepen bezig over de 
uitgangspunten van het christelijk onder
wijs. Ja, en dan komt het, helaas, wel 
voor dat een leraar bekent er in zijn 
hart niet meer aan mee te doen. Maar die 
gioepen kunnen natuurlijk ook zeer zui
vel end, schiftend, werken.”  
Onderwijspolitici als Van Leijenhorst heb
ben, net als Hutschemaekers (specialist 
voortgezet onderwijs in de KVP-fraktie), 
een kontakt met de achterban waar socia
listische en liberale onderwijs-specialis- 
ten niet aan kunnen tippen. Confessionele 
onderwijspolitici zijn de achterban, of zijn 
er uit afkomstig. Ze zitten in de vele 
besturen die het confessionele onderwijs 
telt. Ze kennen hun mensen beter dan de 
voorstanders van de openbare school die 
hun verlangens slechts kunnen toever
trouwen aan gemeentebesturen en het rijk 
- de organen die het bevoegd gezag over 
het openbaar onderwijs vormen. Confes
sionele onderwijspolitici daarentegen zijn 
vaak het bevoegd gezag zelve; ze zijn be
stuurders en volksvertegenwoordigers te
gelijk. Hutschemaekers bijvoorbeeld is 
medebestuurder van 35 scholen in Lim
burg. Van Leijenhorst is vooraanstaand 
adviseur in de grote (20.000 leden) PCBO, 
de bond van het christelijk onderwijzend 
personeel. Hermes was lang bestuurslid 
van de vormingsorganisatie voor wer
kende jongeren, de Mater Amabilisscho- 
len. Ter Woorst is aktief in ouderraden 
van het confessioneel onderwijs in zijn 
provincie, Gelderland.
We praten over het CHU-beleid inzake 
de wet op de collegegelden. Van Leijen
horst is op zich geen tegenstander van een 
,,redelijke heffing” , maar heeft de f 1000,- 
altijd een arbitrair bedrag gevonden. Ech
ter, de wet op de duizend gulden is aan
genomen, en die wet is wellicht niet re 
delijk, maar het is een wet.
Vandaar ook dat hij vasthoudt aan die wet, 
tenzij een wijziging ervan gepaard gaat 
met een herziening van het studietoelagen
stelsel. Want heeft De Brauw destijds de 
wet op de verhoging van het collegegeld 
niet vergezeld doen gaan van de toezeg
ging dat het studietoelagenstelsel herzien 
zou worden? Welzeker. En al heeft De 
Brauw dan verzuimd zijn toezegging ge
stand te doen, dat ontslaat staatssecreta
ris Klein - die de duizend-gulden-wet 
wil afbreken - niet van de plicht de be
lofte van zijn politieke tegenstander en 
voorganger tóch in te lossen. Want een
maal beloofd, blijft beloofd, en het hin
dert niet door wie. Zulk een rechtlijnig
heid is, met enige moeite, begrijpelijk. 
Maar nonsens wordt onze onderwijspoli
tiek als Van Leijenhorst vervolgens ver
klaart, dat het hele studietoelagenstelsel 
eigenlijk prima is en helemaal niet her
zien hoeft te worden.
Een beetje onredelijkheid inde onderwijs
politiek, daar raak je aan gewend. Maar 
deze tegenstrijdigheden, zeg ik tegen hem, 
dat kan toch niet. Hij wordt er even ver
legen van. Maar houdt voet bij stuk, dat 
wel. Van Leijenhorst tenslotte is in 
commissie met de VVD in volle oppositie 
gegaan tegen Van Kemenades onderwijs 
filosofie zoals beschreven in de Memo
rie van Toelichting. Hij verwijt Van 
Kemenade het onderwijs politiek te willen 
indoctrineren. Een standpunt waar, iro
nisch genoeg, juist zijn eigen PCBO hem' 
in het geheel niet dankbaar v o o r  is .  
Want tot op heden zijn zelfs Neerlands 
christenen zeer tevreden met deze PvdA- 
minister die tenminste iets doet voor 
het kleuter- en lager onderwijs, en het 
woord ontzuiling nooit hardop uitspreekt. 
Aldus het verslag in Vrij Nederland van 
20 oktober.

V. U .

m i

*'

Van Leifenhorst (CHU) fel tegen ontzuiling

AANNEMINGSBEDRIJF

CX>GVLIET & ZN . B.V.
Burgerlijke- en Utiliteitsbouw
•  NIEUWBOUW
•  VERBOUW
•  ONDERHOUD

ZWIJNDRECHT
Molenvliet 9 - Tel. 01850-26651-27034-24330

Houthandel S. 0 . de Vries B.V.
Ijls t - Telefoon 05155-544

Voor a l uw bouwhout/hardhout 
en p laatm ateria len

TUINAANLEG

BINDER a V . - RHOON
Aanleg en onderhoud van 

GEMEENSCHAPPELIJKE TUINEN, PLANT
SOENEN, PARKEN, SCHOOLTUINEN etc.
* grond- en straat

werken
* drainages - 

rioleringen
* beplantingen
* windkeringen en 

afrasteringen 
aanleg grasgazons

onderhoud van
groenvoorzieningen
onkruidbestrijdingen
kleigrond, teelaarde
graszoden en
graszaden
bloembakken

D o r p s d i j k  5 0 - 5 2  - P o s t b u s  8 2 0  - R H O O N  

T e l e f o o n  0 1 8 9 7  - 2 3 6 7  - 2 3 8 5

%

Dames grijpt de winst!! -
De grootste en goedkoop
ste bontzaak v. Nederland 
geeft alléén de maand au
gustus 20% zomerprijzen- 
kortingl Duizenden korte 
en lange BONTMANTELS 
bonthoeden en -colliers, 
met 3 jaar waarborggaran- 
tie. Nu kopen en in de 
winter betalen. Gratis be
waren. Desgew. zeer soe
pele kredietservice.
DE BONTKONING
Hoogstraat 97, Rotterdam- 
C., tel. 010-117.117.
Groot parkeerterrein voor 
de zaak. Vrijdagavond tot 9 
uur geopend.
Hooghuisstraat 3 (straat 
schuin t.o. Hema), Eindho
ven, tel. 040-61100. 
Vrijdagavond tot 9 uur 
geopend.
Voorstreek 71, Leeuwar
den, tel. 05100-20713. (In 
Leeuwarden is géén koop
avond).
Bij koop algehele reiskos
ten-vergoeding (ook benzi
ne auto).



de
Vrijdag 2 november 1973 - 9e jaargang no. 44

nederlander
CH- WEEKBLAD

Redactie: Postbus 8822 - ’sGravenhage!-2078 - Administratie: Van Deventerlaan 49 - Voorburg - Qirc 70154, tn.v. Stichting Uniepers, Voorburg

Moties en emoties
kondigde de m otie aan. A ndriessen  diende 
hem in tweede term ijn  in. O ver de tekst 
heelt goed overleg  tussen de d r ie  ti 'a c- 
ties  plaats gevonden.
Het resultaat van de stem m ingen ziet er 
als volgt uit:

O ver de m oties, die bij de A lgem ene 
Beschouwingen in de Tw eede K am er aan 
de orde zijn  gew eest, zijn  volgens de 
kranten wat em oties ontstaan.
De CHU zou zeer  tot ongenoegen van 
KVP en ARP (Trouw . 10 oktober 1973) 
de m otie ov er  de onevenredig zw are la s 
ten v oor middenstand en landbouw reeds 
in eerste  term ijn  hebben ingediend.
Bij de stem m ingen ov er  de m oties zou 
den KVP en ARP en erzijd s  en CHU an
d erz ijd s  uit elkaar gedreven zijn  (Trouw , 
13 oktober 1973). De KVP vindt het een 
..vervelen d  incident” , dat de CHU toch 
v oor de m otie -W iegel ov er  de w erk ge le 
genheid stem de (N RC-H andelsblad, 13 
oktober 1973).
KVP en ARP trokken hun ondertekening 
en steun terug op de m otie-K ru isin ga , die 
aandrong op de m ilieuw etgeving.
Het lijkt m e daarom  goed, de gang van 
zaken m aar eens uit de doeken te doen.

E erst de m otie-K ru isin ga  over landbouw 
en middenstand.
Daags v óór het debat heeit K ruisinga 
aan A ndriessen  en Aantjes m eegedeeld , 
dat hij in eerste  term ijn  een m otie wilde 
indienen. Dinsdagochtend ontvingen zij een 
on tw erp-m otie , met het verzoek  m ee te 
tekenen.
Tegen één uur kwam de heer De Koning 
(A R P ) m ede namens de KVP m ededelen, 
dat de heren A ndriessen  en Aantjes in 
tweede term ijn  zouden m ede onderteke
nen. Maar e r  m oest wel gelegenheid zijn

Jaarvergadering 

CHU-gemeente- en 

provinciebestuurders op 

zaterdag 9 februari 1974
De jaarvergaderin g  van de Vereniging 
van ch r is te lijk -h is to r isch e  leden van 
gem eente- en provinciebesturen  wordt 
volgend jaar op zaterdag 9 februari g e 
houden. De com m issa r is  der koningin in 
de p rov in cie  F rieslan d , m r. H. R ijpstra , 
heeft toegezegd de besprekingen over een 
actueel onderw erp in te leiden.

Het was tot du sverre  bij de vereniging 
gebru ikelijk  om de jaarvergadering  te 
beleggen op een dag midden in de week. 
V oor ve le  leden bleek het m oeilijk  te zijn  
om  zich  van hun dagelijks werk vrij te 
maken. Daarom  heeft het bestuur b e 
sloten  de kom ende jaarvergaderin g  op 
zaterdag te houden, in de verwachting 
dat nu m eer leden aanwezig zullen zijn . 
De plaats van vergaderen  is het Jaa r
beurscon grescen tru m  te Utrecht. Aan
vang half e lf op zaterdag 9 februari 1974.

om  v óór  de stem m ing ov er  de tekst te 
overleggen  en zo  nodig te w ijzigen . 
's -M id d a gs w erd de m otie ingediend. Don
derdagm iddag werd dat overleg  gevoerd , 
waarbij de deskundigen van de d r ie  fr a c 
ties aanwezig waren. Op het mom ent dat 
Kruisinga voor de tweede term ijn  naar het 
sp reek gestoelte  ging, kwam het akkoord 
van A ndriessen  en Aantjes. Kruisinga 
diende de gew ijzigde m otie in.
Het is  O o k  onze gewoonte een m otie niet 
in eerste  term ijn  in te dienen, m aar eerst 
het antwoord van de regering  af te w ach
ten. In dit geval waren e r  ech ter d r ie  re d e 
nen om dit wel te doen: Ie  het ging niet 
alleen  om  nog te voeren  beleid , m aar ook 
om reeds gevoerd  beleid ; 2e wij wensten 
het beleid  ten aanzien van landbouw en 
middenstand centraal te stellen  bij het d e 
bat; 3e het is  beter voor  landbouw en 
middenstand op de bres  te staan en ze 
v oor de ch ris te lijk e  d em ocra tisch e  p a r 
tijen te behouden, dan ze naar de VVD of 
de B oerenpartij te zien gaan. Na de m ed e
deling van De Koning was e r  geen plaats 
v oor irrita tie .

De m otie-K ru isin ga , waarin om m ilieu 
wetgeving wordt gevraagd, werd in tweede 
term ijn  ingediend. Het antwoord van Den 
Uyl op de opm erkingen, die in eerste  
term ijn  waren gem aakt, waren zo  vaag, 
dat een m otie aangewezen was. A ndriessen  
en Aantjes tekenden m ee, nadat op hun 
verzoek  in de tekst ,,dit ja a r ”  (kon ook 
zijn  ,,dit parlem entaire  ja a r ” ) was g e 
w ijzigd  in ,,in  1974” . w aardoor de r e g e 
ring nog een halt jaar m eer tijd kreeg.

Nadat de m otie was ingediend, antwoordde 
Den Uyl naar de mening va n d eC H U -fra c- 
tie nog te vaag. Hij zei dat e r  gestreefd  
zou worden naar zo  spoedig m ogelijke  in 
diening van een wet op de zonering var 
v liegvelden  v o o r  de gelu idsh inder en eer 
wet op de chem ische afvalstoflen , dus 
slech ts op onderdelen van de gelu idshin
der en de bodem verontrein iging. KVP en 
ARP hadden blijkbaar aan deze  toezegging 
genoeg en trokken bij de stem verk la 
ringen aan het eind van het debat hun 
steun terug. Het is jam m er, dat zij de 
CHU in de steek lieten. Aantjes heeft 
fijn tjes opgem erkt, dat hij e r  rekening 
m ee houdt, dat Krusinga nog m aar pas 
fra ctie le id er  is en zich nog m oet inspelen 
(A lg. Dagblad, 13 oktober 1973). Hij had 
e r  beter rekening m ee kunnen houden, dat 
Kruisinga ou d -sta a tssecre ta ris  van 
V olksgezondheid is , die met de m ilieu 
wetgeving energiek  is begonnen en dus heus 
wel weet, wat e r  m ogelijk  is.

De m otie -W iegel, die vraagt ongunstige 
gevolgen  voor de w erkgelegenheid 
te voorkom en, veroorzaakt d oor  aantas
ting van de rentabiliteit in het b e d r ijfs le 
ven, lag zo  in het verlengde van het b e 
toog, dat Kruisinga in e ers te  term ijn  had 
gehouden, dat de CHU daar onm ogelijk  
tegen kon zijn . Ook de heren Pijnenburg 
(K V P) en Verm aat (A R P ) hielden betogen

Cursus voor politiok 
geinteresseerden

L

In het weekeinde van 2 en 3 no
vem ber vindt de start plaats van 
een cu rsus in politieke vorm ing 
georg an iseerd  door ARP, KVP en 
CHU. Het gespreksthem a is a fg e 
stem d op de politieke filo so fie  van 
de C h risten -dem ocraten  (de nota 
van de contactraad).
Iedereen  is  van,harte welkom .
Men kan zich  opgeven bij het Unie- 
bureau, W assenaarsew eg 7, Den 
Haag (070-244516) voor  één van 
de volgende weekends:

2 /3  novem ber in O egstgeest (Oud- 
P oelgeest)
23 /24  novem ber in O egstgeest 
(idem )
15/16 decem b er in G o rsse l (G e l
derland)
12/13 januari in G orsse l (G e ld er
land)

Aanvangstijdstip is vrijdagsavonds 
om 7 uur. Zaterdagavond eindigt 
de cu rsusbijeenkom st. De cu rsus is 
gra tis . ‘

Motie KVP ARP CHU
>

1. Wiegel VVD: Fiscale huurwaarde eigen woning onveranderd 
handhaven.

2. Aantjes ARP: Fiscale huurwaarde in verband met fiscale aftrek 
onderhoudskosten opnieuw in overweging nemen. Voorstel 
fiscale huurwaarde in huidige vorm afgewezen. + -F -F

3. Wiegel VVD; Te grote lastenverzwaring voor iedere burger, 
met name voor middengroepen. ___ — —

4. Kruisinga CFIU; Landbouw en middenstand worden 
onevenredig zwaar getroffen. In prijs- en inkomensbeleid dit 
effect voorkomen. + -F -F

5. Wiegel VVD: Voorkom ongunstige gevolgen voor 
werkgelegenheid door aantasting rentabiliteit en inkomens in 
bedrijfsleven, met name midden- en kleinbedrijf en landbouw. -F

6. Drees DS’70: Fiscale aftrek van rente van (hypotecaire) 
schulden handhaven. Afzien van woonbelasting of 
doorst rom i ngsheff i ng. -F -F

7. Kruisinga CFIU: In 1974 wetsontwerpen betreffende 
geluidshinder en bodemverontreiniging indienen. — ___ -F

8. Andriessen KVP: Wettelijk kader voor grondslagen en 
beleids-uitgangspunten welzijnsbeleid gevraagd. 
Deelwetgeving daaraan toetsen. -F -F -F

9. Drees DS'70: Alle belangen afwegen, kabinetsbeleid niet laten 
beheersen door één groep. ___ ___ ___

10. Drees DS'70; Progressie in inkomstenbelasting handhaven 
c.q. accentueren. ___ ___ ___

11. Beuker RKPN: Ministers moeten wetten naleven. — — —
12. Andriessen KVP: Investeringsaftrek op outillage weer invoeren, 

ook voor milieu-investeringen. Motie was mede
ondertekend door
ARP en CHU. Na
toezegging door
regering werd
motie ingetrokken

13. Drees DS'70: Maatregelen gevraagd tot effectieve preventie 
en bestrijding van misdrijven. Motie werd aange-

houden ter behan-
deling bij de 
begrotingen.

met dezelfd e strekking. M aar KVP en ARP 
verbonden daar niet de consequenties aan 
de m otie -W iegel te steunen. Er werd dus 
versch illen d  gestem d.

Ook bij de m otie -D rees , die de fis ca le  
aftrek van rente van hypothecaire le 
ningen wilde handhaven en woonbelasting 
of doorstrom ingsh eftinga lw ees , w erd v e r 
deeld gestem d. KVP en CHU stem den v óór 
deze m otie. ARP tegen. Het kan zijn , 
dat h ier een com m u nicatiestoorn is de 
oorzaak is (N CR-H andelsblad, 13 oktober 
1973), m aar het kan ook liggen aan de 
bezw aren die de ARP tegen DS'70 heeft. 
Die bezw aren stam m en uit de c r is is  in 
het K abinet-B iesheuvel en bleken ook de 
recon stru ctie -p og in g  van m r. IJ. Schollen. 
Het is wel m erkw aardig, dat A ndriessen  
in een interview (N RC-H andelsblad 13 
oktober 1973) wel de CH U -stem m ing ov er  
de m otie -W iegel een vervelend incident 
noem t, m aar de afwijking van de ARP 
bij de m otie -D rees  vergeet. Dat lijkt 
op se le ct iev e  verontw aardiging.
Tw ee weken vóór het debat had ik in het 
overleg  van de deskundigen op het w e l
z ijn sterre in  m edegedeeld, dat de CHU 
een m otie overw oog ov er  het w ettelijk  
kader v oor  grondslagen en bele idsu it
gangspunten voor het w elzijnsbeleid . Inde 
verdeling van de m oties tussen de drie  
fra ctie s  leek het beter, dat de KVP 
eerste  ondertekenaar zou zijn , die daar 
ook erg  p r ijs  op stelde. Kruisinga_sprak 
e r  in e ers te  term ijn  u itvoerig ov er  en

Wie in deze stem m ingen verdeeldheid 
tussen KVP en ARP en erzijds en CHU 
anderzijds wil zien . beoordeelt de gang 
van zaken onjuist. Van de 13 m oties wa
ren e r  5 ondertekend d oor  A ndriessen , 
Aantjes en Kruisinga in w isselende v o lg 
orde. Bij de 11 m oties, die in stem m ing 
kwamen, werd 8 maal door KVP, ARP en 
CHU gelijk  gestem d. Éénmaal week de 
ARP af en éénm aal de CHU.

Bi] de m ilieu -n iotie  lieten KVP en ARP 
verstek  gaan.

Er m oet mij nog een opm erking van het 
hart. In zijn  bespreking van de m oties 
heeft Den Uyl een versch illen d e  benadering 
gekozen van de d oor  K ruisinga a ls  eerste  
ondertekende m oties en de door A n d ries 
sen en Aantjes als eerste  ondertekende 
m oties. De m oties K ruisinga achtte hij 
overbod ig  en hij verzocht d ie in te trek 
ken.

Tegen de m otie -A nd riessen  en de m otie- 
Aantjes had hij niet zoveel bezw aar en 
hij verzette  zich  niet tegen aanneming. Het 
was duidelijk , dat hij daarm ede een wig 
trachtte te drijven  tussen CHU en erzijd s  
en KVP en ARP anderzijds. Hij was d a a r
m ede in het voetsp oor van B urger. Helaas 
is hem dat bij de m ilieu -m otie  van K rui
singa gelukt. KVP en ARP hadden dat spel 
moeten doorzien .

Tilanus.

Unieraad bijeen op zaterdag 15 december

De Unieraad van de CHU komt op zaterdag 
15 d ecem ber in vergadering b ijeen , en 
wel in ,,D e D oelen”  te Rotterdam . De 
agenda verm eldt onderm eer besprekingen 
over het C h risten -D em ocra tisch  Appèl. 
V erd er worden huishoudelijke en orga n i
sa torisch e  aangelegenheden behandeld.
De partijraad van de ARP komt eveneens 
op zaterdag 15 d ecem ber bijeen  v oor  het

houden van zijn  najaarsvergadering. Deze 
vergadering wordt gehouden in een andere 
zaal van het R otterdam se D oelencom plex. 
Er zal h ier ook gesproken worden over 
het CDA. Wat de KVP betreft is  het de 
bedoeling dat de partijraad van deze partij 
eveneens op deze dag een vergadering 
houdt.

H. L.



VRIJDAG 2 NOVEM BER 1973

Nir, P iket in Senaat:

Pas op voor klasse justitie
M r. F. H. P iket heeft b ij de behande
ling van het w etsontw erp tot w ijz ig ing  
van de v oorlop ig e  hechtenis m in ister Van 
Agt gew aarschuw d v o o r  het toepassen  van 
k lasse ju stitie . De C H -w oord voerderk w am  
tot deze opm erking naar aanleiding van 
een passage in de m em orie  van to e lich 
ting. H ierin  w erd gesteld  dat b ij de b e 
oord eling  van het begrip  „k le in e  d ie f
s ta l”  niet alleen  de w aarde van het 
gesto lene  van belang is  m aar ook de g e 
goedheid van de eigenaar; hetgeen v oor 
de één een kleine som  v erteg en w oor
digt kan v oor  de ander e en 'a a n m erk e 
lijk e  schadepost zijn , aldus de m em orie  
van toelichting.

De heer Piket stelde dat hij zich in Ne
derland geen rechter kon bedenken die 
zal zeggen dat een diefstal een kleine 
diefstal is, omdat de bestolene rijk is of 
het best kan missen.
Hij vroeg zich af of de geciteerde pas

sage u itv loe ise l is  van een bepaalde 
m aatschapp ijv isie ; o f m in ister Van Agt 
deze  argum entatie ook zou hebben g e 
bruikt in een ch r is te n -d e m o cra t is ch - 
liberaa l kabinet, waarvan hij d eel heeft 
uitgem aakt en o f  een w elgeste ld  man in 
deze rech tsstaat rech t heeft op dezelfde 
rech tsbesch erm in g  dan een man, d ie niet 
zov eel verd ient.

,,W anneer in het s tra frech t de gegoed 
heid van de bestolen e een ro l za l gaan 
m ogen spelen  dan zijn  wij öp de v e r 
keerde weg. Want dat betekent een v e r 
ruim ing van de m oraa l w aartegen m ijn  
fraktie ern stige  bezw aren  h ee ft ,”  a l
dus m r. Piket.

In zijn  antwoord ze i m in ister Van Agt 
dat hij b ij d iefsta l een w elgestelde niet 
w ilde bagate lliseren . Hij vond het e ch 
te r  niet te do ld riest om  te ste llen  dat de 
d iefsta l van de laatste A O W -centjes, 
zw aarder m oet w orden aangerekend dan

het stelen  van een overeen kom stig  b e 
drag b ij iem and die dat ternauwernood 
m erkt.
De C H -w oord voerd er plaatste v oorts  een 
kanttekening b ij de passage in de T ro o n 
red e , waarin w ordt geste ld  dat het kabi
net de toepassing van de v r ijh e id ss tra f
fen nog v e rd e r  w il verm ind eren . Spreker 
w ees e r  op dat b lijkens de statistieken 
het aantal m isd rijv en  nog steed s to e 
neem t.
Vanochtend las ik een berich t dat een 
w inkelier op een steenw orp afstand van 
deze K am er zijn  winkel m aar slu it omdat 
hij n iet is  opgew assen  tegen de w inkel
d iefsta llen  en te r re u r  van bepaalde g r o e 
pen, d ie de binnenstad on veilig  m aken .”

ANTW OORDPLICHT

Mr'. P iket deelde m ee dat de C H U -fraktie 
in prin cip e  p o s it ie f staat tegenover dit 
w etsvoorste l. W el had hij op onderdelen  
enkele opm erkingen. Dit b e tro f m et name

artikel 29 van het wetsontw erp. D oor aan
nem ing van een am endem ent-G oudsm it 
in de T w eede K am er, staat in artikel 1 
dat de verdachte niet tot antwoorden is  
verp lich t.
De m in ister heeft e r  in de T w eede K am er 
terech t op gew ezen dat tussen  het am en
dem ent Goudsm it en het w etsontw erp geen 
rech tstreek s verband bestond. M r. P iket 
vond het ja m m er dat de bewindsm an dit 
am endem ent niet ontoelaatbaar had v e r 
klaard. De verdachte kan nu van dit recht 
gebruik maken en te r  terechtzitting  geen 
enkele vraag beantw oorden. M eent de m i
n ister dat dit een b eh oor lijk e  re ch tsp le 
ging ten goede kom t?
R ech ters  z ijn  ook m aar m ensen. A ls een 
verdachte w eigert op ied ere  vraag te ant
w oorden kan een hoop irr ita tie  ontstaan. 
Aan een b eh oor lijk e  behandeling van de 
zaak w ordt zo  geen  rech t gedaan, aldus m r. 
Piket.
Spreker m eende voorts  dat de advocaten 
bij het vooron d erzoek  in het nadeel z ijn  
doordat de re ch erch eu rs  vaak in g ro e p s 
verband werken te rw ijl het v o o r  a dvoca 
ten v rijw e l on m ogelijk  is  om  bij het hele 
v erh oor  aanw ezig te zijn . En ju is t 'd e  
e ers te  dagen van de hechtenis z ijn  v o o r  
een verdachte p sy ch o log isch  van g root 
belang.
Onder de senatoren  ontstond enige b e r o e 
ring toen m in ister Van Agt tijdens zijn  
betoog zich  de uitdrukking lie t  ontvallen: 
,,D it kabinet kijkt n iet op een n u lle tje ” .

H. van Spanning.

PARLEMENTARIA
Beraad over 5IR duurt voort

GEEN UITBREIDING LESUREN 
OP KLEUTERSCHOLEN
Het beraad achter de schermen over de 
selectieve investeringsheffing duurt nog 
voort. Tijdens de debatten deze week 
bleek dat er vooral de KVP veel aangele
gen is om met minister Lubbers tot een 
vergelijk over deze zaak te komen. An
derzijds bleef de woordvoerder van KVP, 
ARP en CHU, drs. A. Schouten (AR) 
zijn principiële bezwaren tegen de filo
sofie van deze regeling handhaven. 
Schouten stelde voorop dat er geen sprake 
was van een lijnrecht tegenover elkaar 
staan van hem met de minister. Prak
tisch gezien zijn de verschillen naar zijn 
mening minimaal. De minister wil een 
vergunningenstelsel voor het hele gebied 
en ontheffing via algemene maatregel van 
bestuur. Spreker heeft bij amendement 
vo( rgesteld een vergunningenstelsel voor 
noodgebieden en sectoren, aan te wijzen 
bij amvb.
De minister geeft aldus Schouten geen 
duidelijke kriteria waaraan getoetst kan 
worden. Hij schetst gezichtspunten'voor 
de beoordeling. Maar een gezichtspunt,

dat wil zeggen een zienswijze levert, al
dus Schouten, geen toetsingskriterium op. 
Spreker beklemtoonde dat bij een beroep 
op de Kroon, in het huidige systeem 
van de SIR de Kroon een oordeel moet 
vellen over de toekomstige concen
tratie van bedrijven en de struktuur van 
de arbeidsmarkt. Dat kan de Kroon niet. 
Zij kan niet in de toekomst kijken. 
Minister Lubbers redeneert met zijn ge
zichtspunten alsof hij president-directeur 
van Nederland N.V. is. Maar hij is meer 
dan een president-directeur; hij is mi
nister. Daarom leidt het uitgangspunt 
van de bewindsman tot rechtsonzeker
heid en willekeur.

VERANTW OORDELIJKE
M AATSCHAPPIJ

Spreker zette nogmaals zijn visie inzake 
de verantwoordelijke maatschappij uit
een. In zijn antwoord had minister Lub
bers gezegd dat ook hij voorstander is 
van de ondernemingsgewijze produktie.

Schouten was het daar mee eens. En hij 
erkende dat de overheid de taak kan heb
ben in te grijpen ten behoeve van het 
algemeen belang en de economisch zwak
keren. Wij willen het kapitalisme niet 
waarborgen.
Het gaat ons er om te streven naar een 
rechtsstaat, waarin de overheid niet to- 
taalleider wordt van de samenleving maar 
het recht dient. De overheid dient de 
verantwoordelijkheid van personen, be
drijven en instellingen te bevorderen. 
Hen -in samenwerking en overleg- aan
spreken op hun verantwoordelijkheid. 
Maar het kriteriumloos vergunningen
stelsel ontneemt de bedrijven hun ver
antwoordelijkheid en verschaft hun een 
alibi. Namelijk dat zij kunnen zeggen: 
,,De minister heeft ons vergunning ge
geven” . De minister heeft in zijn ant
woord, aldus Schouten, ook onze zorg 
niet weggenomen dat, in realtie tot de 
formulering in de Troonrede, de SIR 
wordt gezien als een eerste aanzet naar 
overheidscontrole op de investeringen.

SUGGESTIES

Niettemin had spreker de indruk dat hij 
met de minister op één lijn kon komen. 
Ook, de minister heeft in zijn antwoord 
gesteld dat het vergunningenstelsel slechts 
moet worden gebruikt om redenen van bij
zondere congestie-problematiek.
Wij gaan voorts akkoord, aldus spreker, 
met hantering van het vergunningenstel
sel in noodgebieden; wij verzetten ons 
niet als de minister de vinger aan de 
pols houdt bij dreigende congestie, zo
als in de Randstad.
Schouten stelde h ierop  de volgende r e 

geling v oor . Het vergunningenstelsel voor  
noodgebieden; m eld ingsplich t v o o r  o v e r i
ge gebieden  in de Randstad; en als de 
situatie daartoe aanleiding geeft, toep as
sing van het vergunningenstelsel in nood
gevallen .
In zijn  beantw oording kwam m in ister L ub
b ers  de K am er en igszins tegem oet. De 
week waarin dit num m er van De N eder
lander versch ijn t, zal blijken o f hij voor 
zijn  v is ie  een m eerderh eid  krijgt.

K LE U T E R -
WIJS

EN BASISONDER-

Bij de behandeling van een wetsontwerp 
tot wijziging van de Kleuter- en L.O.- 
wet aanvaardde de Kamer een amende
ment van mevrouw Klassen-Postema, 
waarbij het aantal lesuren voor leer
lingen van het kleuteronderwijs werd ge
handhaafd op 880 uur. De minister had 
de lesuren tot 920 uur per jaar willen 
uitbreiden.
Het voorstel om voor het bijzonder on
derwijs oudercommissies verplicht te 
stellen wei'd in een amendement-Her- 
mes (K'VP) gewijzigd. De oplossing lag 
hierin dat deze commissies voor 2/3 
uit ouders moet bestaan.
Eveneens aanvaardde de Kamer een 
amendement-Hermes, waarbij de ver
goeding van vervoerskosten voor kinde
ren van het LOM; het ZMOK en debiele 
kinderen beneden een bepaalde leeftijd 
voor 100% zal worden vergoed. Het be
treft hier kinderen met Leer- en Opvoe- 
dings Moeilijkheden; en Zeer Moeilijk 
Opvoedbare Kinderen.

H. van Spanning.

Nieuyvs u it N ew  York

De algemene vergadering van de VN aan het werk
De algem ene vergaderin g  van de V e r 
enigde N aties, d ie ook dit najaar te 
New Y ork gehouden w ordt, w ordt zoa ls  
gebru ikelijk  b ijgew oond d oor  enkele ka
m erleden . Z ij maken dan deel uit van de 
N ederlandse K oninkrijksdelegatie.
Eén van deze kam erleden is  het T w eede- 
K am erlid  d r . C. B oertien  (A R P ), oud- 
m in ister van ontw ikkelingssam enw erking. 
In het an ti-revolu tion a ire  weekblad , ,N e
derlandse gedachten”  heeft hij zijn  eerste  
indrukken gegeven  en het was zijn  b e 
doeling in volgende artikelen  nader te 
s ch r ijven  o v e r  het w erk van de VN, 
waarvan 130 landen deel uitmaken.

In zijn eerste beschouwing schreef dr. 
Boertien over de toetreding van de 'West- 
duitse Bondsrepubliek en van de DDR 
tot de VN.
De toespraak, die bondskanselier Brandt 
hield, aldus dr. Boertien in zijn over
zicht, moet voor hem een historisch 
moment geweest zijn. Immers hij heeft 
er steeds naar gestreefd tot een situatie 
te komen die uiteindelijk kon leiden tot 
het lidmaatschap van de Verenigde Na
ties. Dr. Boertien Vervolgde zijn ver
haal als volgt: ,,Zijn speech had niveau. 
■Wat hij over de honger in de wereld 
zei (doodgaan door honger is net zo

erg als doodgaan door oorlog) heb ik 
trouwens al in de Klaagliederen van Je- 
remia aangetroffen. Er is weinig nieuws 
onder de zon (en dat weten we ook al 
sinds de Spreuken van Salomo).
Wel zou ik het aardig hebben gevonden 
als de Bondskanselier de rede mede 
zou hebben gebruikt om aan te kondigen 
dat de Bondsrepubliek de doelstellingen 
van de Internationale Ontwikkelingsstra
tegie zou aanvaarden. Dat zou tot een 
flinke verhoging van de ontwikkelings
hulp van Duitsland moeten leiden. Maar, 
misschien komt dit nog.

ONTWIKKELINGSHULP
EN DEFENSIE

De Sowjet-Russische minister van Bui
tenlandse Zaken stelde in zijn rede voor 
dat de grote mogendheden 10 procent van 
hun defensiebudget zouden overhevelen 
naar de begroting van ontwikkelingshulp. 
Op het eerste gezicht een gedachte die 
iedereen sympathiek zou moeten vinden. 
Maar als het van de Sowjet-Unie als 
voorstel komt moet men er wel bij be
denken dat dit land aan ontwikkelings
hulp buitengewoon weinig doet en een 
defensiebudget heeft dat moeilijk con
troleerbaar is. De Britse minister van 
Buitenlandse Zaken reageerde ironisch:

Heb ik dit geluid van de Russen al niet eens 
eerder gehoord? Zouden de Russen niet 
bereid zijn, zelf het goede voorbeeld te 
geven? Maar de Engelse reactie was een 
monument van gematigdheid vergeleken 
bij de felle reactie van Communistisch 
China dat de Russen terzake van dit voor
stel openlijk en scherp hekelde.
,,Dit is Kroetchews oude koek”  en ,,Als 
u werkelijk de kampioen van de derde 
wereld wilt zijn, moet u maar naar het 
spreekgestoelte komen en verklaren dat 
alle militaire hulp die u aan de ontwikke
lingslanden hebt gegeven gratis is, en 
aan deze landen alle schulden die zij bij 
u maakten voor wapenaankopen door u 
worden kwijtgescholden” .
Duidelijk probeert China zijn rol als kam
pioen van de ontwikkelingslanden te spe
len. tferder valt op dat China in deze 
rede nog feller tegefi de Russen was dan 
tegen de Amerikanen.

GELOOFSBRIEVEN ZUID-AFRIKA

Een de laatste jaren steeds weer terug
komend spektakel. Ook dit jaar werden 
door een groot aantal de geloofsbrieven 
van de Unie van Zuid-Afrika aangevoch
ten. Ook nu weer had de commissie voor 
de geloofsbrieven bij meerderheid van

stemmen geconcludeerd dat de geloofs
brieven in orde waren, maar ook nu ver
wierp de meerderheid van de algemene 
vergadering de conclusie van de commis
sie. Gebruik is dat de voorzitter van de 
algemene vergadering dan concludeert dat 
deze beslissing van de algemene vergade
ring niet de rechten van het lid om aan 
het debat deel te nemen beperkt. Uitein
delijk nam de voorzitter deze conclusie 
ook dit jaar voor zijn rekening.
Maar het duurde wel lang.
Men kan de politiek van een land afkeu
ren, maar moet tegelijkertijd beseffen 
dat de Verenigde Naties bedoelen te zijn 
een universele organisatie waarin elk 
land het recht heeft te spreken. Deze zaak 
zal in de toekomst nauwkeurig in de gaten 
gehouden moeten worden. Gaat men de 
kant van feitelijke uitstoting uit, dan 
staan er nog andere landen op het lijstje 
van de slachtoffers en ziet het er voor 
de toekomst van de Verenigde Naties 
somber uit. De VN is geen beste organi
satie, maar wel de beste die we op we
reldniveau hebben, als u begrijpt wat ik 
bedoel” .
Aldus het Tweede-Kamerlid dr. Boertien 
in , .Nederlandse Gedachten” .

H.L.
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„De freule vertelt" kreeg 
ruimschoots publiciteit
In de afgelopen dagen is het vo lle  licht 
van de publiciteit gevallen  op het boek, 
dat het ou d -T w eede-K am erlid  v oor  de 
CHU, jonkvrouw e m r. C. W. I. Wttewaal 
van Stoetwegen -  voor  de U nie-leden 
,,o n z e ”  freu le  -  sch ree f. Dit boek, m etde 
titel ,,D e freu le  v erte lt” , is  vanaf vorig e  
week zaterdag in de boekwinkel te koop. 
Radio, te lev is ie  en dagbladen hebben ru im 
schoots aandacht besteed aan wat jonk
vrouw e Van Stoetwegen z e lf  , ,v e r te ls e ls ”  
noem t.
Een hoogtepunt wat de publiciteit aangaat, 
was ongetw ijfeld de tv-uitzending van de 
AVRO van vorig e  week vrijdag . In het 
program m a ,,E en leven in b ee ld ”  liet 
Sonja Barend het leven van jonkvrouwe 
Van Stoetwegen aan de m iljoenen  k ijkers 
voorbijgaan. Daarbij had z ij aan het boek 
een goede handleiding.
T ijdens haar kam erlidm aatschap maakte 
jonkvrouw e Van Stoetwegen acht m in ister
presidenten  m ee. Z es  van hen, de oud- 
p rem iers  Scherm erhorn , B eel, D rees, 
M arijnen, Z ijls tra  en De Jong kwamen 
via film beelden  aan het w oord om hun 
waardering te getuigen. Ook d e  huidige 
voorz itte r  van de Tw eede K am er, V onde
ling, kwam zijn  opwachting maken bij de 
hoofdpersoon  van de tv-uitzending.
,,De freu le  v erte lt”  is  uitgegeven door 
B osch  en Keuning te Baarn. De p r ijs  van 
het boek is  f  16,50.

NIET ONBETUIGD

,,D e w einige vrouw elijke kam erleden, die 
e r  in de v ijft ig er  jaren  waren, hebben zich  
niet onbetuigd gelaten bij de verbeteringen  
voor de p ositie  van de vrouw, al o f niet 
met m edewerking van de re g e r in g ” . Met 
deze opm erking besloot jonkvrouwe Van 
Stoetwegen, van 1945 tot 1971 lid  van de 
Tw eede K am er voor de CHU, haar boek. 
Haar laatste hoofdstuk gaat over: ,,Een 
vrouw in de po litiek ” . ,,Het was voor ons 
ouderen z o ’n - zacht gezegd -  m erkw aar
dige ervaring, toen de D olle M ina’ s met 
groot elan verkondigden dat de man het 
hoofd der echtvereniging niet m eer m ocht 
z ijn ” , aldus jonkvrouwe Van Stoetwegen, 
nadat z ij verhaald had hoe zij zich  met 
andere vrouw elijke kam erleden inzette 
voor: het vastleggen in de wet dat vader 
en m oed er de ouderlijke macht uitoefenen, 
het benoem en van vrouwen tot rech ter , de 
p ositie  van de gehuwde am btenares, de 
gelijke  beloning van mannen en vrouwen 
en het schrappen van de bepaling in het 
B u rgerlijk  Wetboek dat de man het hoofd 
van de echtvereniging is .
,,Het is  uit het leven een g reep ’ C Met 
deze w oorden heeft jonkvrouwe Van Stoet
wegen ze lf haar , ,v e r te ls e ls ”  ingeleid. 
Z ij begint haar herinneringen dan ook met 
m ee te delen, dat z ij uit een gezin  van zes 
kinderen komt, te A m sterdam  werd g e 
boren  op 1 januari 1901 en dat zij in de 
A m sterdam se O vertoom kerk gedoopt 
werd. Na die m ededeling volgen in een 
groot aantal hoofdstukken, in een d irecte  
verteltrant, de herinneringen aan de jeugd, 
de studietijd , de oorlog  en de langdurige 
parlem entaire  ca rr iè re .
Pas als T w eed e-K am erlid  m erkte jonk
vrouwe Van Stoetwegen hoe mannen vaak 
vrouwen zien en over haar denken. ,,De 
mannen vonden je  aardig of niet aardig, 
je  w erd beoordeeld  op je  u iterlijk  en ik 
vond dat een onbillijke zaak. , ,Vraag 
niet wat wij van ju llie  sm erige  pakken, 
overhem den en dassen vinden” , bitste 
ik eens terug. Daar w erd nooit ov er  g e 
praat” , aldus de freu le  in haar boek.

BELANGRIJKE TAAK

Eén van de belangrijkste taken, waar 
jonkvrouwe Van Stoetwegen tijdens haar

Kruisinga 
spreekt in 
's Gravesande
Dr. R. J. H, Kruisinga, v oorz itter  
van de CH U -Tw eede K am erfraktie 
zal op vrijdag 2 novem ber a .s . s p r e 
ken in ’ s G ravesande.
In zijn  rede zal hij ingaan op het 
kabinet- Den Uyl; middenstand en 
landbouw en het W estland. De b ij
eenkom st begint ’ s avonds om acht 
uur.

kan,erlidm aatschap v oor  gesteld  werd, 
was het lidm aatschap van de P arlem en 
ta ire  E nouetecom m issie . Die com m iss ie , 
gevorm d in het najaar van 1947, on der
zocht het regerin gsbele id  van de kabinet- 
ten -D e G eer, -G erbrandy en -S ch e rm e r- 
h orn /D rees , in de periode 10 m ei 1940 
(uitbreken van de oor log ) tot 20 novem ber 
1945 (opening zitting voorlop ige  Staten- 
G eneraal).
Enkele leden van de fra ctie  van de CHU 
keken nogal versch rik t toen bekend werd 
dat jonkvrouw e Van Stoetwegen in de 
E nquêtecom m issie was opgenom en. De 
toenm alige C H U -fractievoorz itter H. W. 
Tiianus schrok  ook. ,,Hij kwam naar me 
toe. Hij dacht, g e loo f ik, dat ik het 
v rese lijk  zou vinden, m aar ik vond het 
wel een uitdaging en ook een eer . B oven
dien had ik geen notie van wat het worden 
ging. A ls ik nu kijk naar de 19 delen 
verhoren  en verslagen  die eruit gekom en 
zijn  en m e re a lise e r  dat ik tot het einde 
toe lid van de E nquêtecom m issie ben 
gebleven , dan snap ik niet hoe ik het heb 
volgehouden” , zo  verhaalt de freu le . 
, ,Tiianus ze i a ls enige troost na die b e 
noem ing: ,,E r  zijn  dingen in het leven 
waar je  ontzettend tegenop ziet, m aar die 
ach tera f erg  blijken  m ee te va llen ” . Nu, 
m eegevallen  is  het n i e t . . . . ”

Jonkvrouwe Van Stoetwegen herinnert e r 
aan, dat het na de bevrijd ing lang duurde 
voordat de Staten-G eneraal w eer op volle  
toeren  draaiden. , ,Eigenlijk eers t na de 
verkiezingen  van m ei 1946 is de p a r le 
m entaire dem ocra tie  w eer behoorlijk  op 
gang gekom en. De hele ruzie  m et m r.
J. A. W. B urger die, a ls Engelandvaar
der in Londen gekom en, daar m in ister van 
binnenlandse zaken werd, was daar toch 
ook eigen lijk  de oorzaak van, Hij is  als 
m inister ontslagen toen hij in het b e 
v rijd e  zuiden v oor  de radio ze i: ,,Je 
m oet de m ensen straffen  die fout zijn  
gew eest, niet hen die fouten hebben g e 
maakt” . Dat was tegen het ze re  been 
van G erbrandy. ,,D ie man is een luis in 
m ijn  p e ls ” , is  een bekende zegsw ijze  
van G erbrandy die uit die dagen is  o v e r 
gebleven . Ook B u rger verdween. Iets e e r 
der was m r. G. J. van Heuven Goedhart 
al aan de dijk gezet. Hij kwam op zijn 
bureau en hoorde dat het niet m eer 
h o e fd e . . . .  wat zulke m ensen m et een 
d ergelijk e  behandeling te verw erken heb

ben gekregen is m et geen pen te b e 
sch r ijv e n ” , aldus jonkvrouw e Van Stoet
wegen.

, ,TANTE B O L”

O ver de persoon lijk e  contacten m et de 
leden van de koninklijke fam ilie  is  jonk
vrouw e Van Stoetwegen in haar boek 
slech ts kort aan het w oord. V eel uit
v o e r ig e r  s ch ree f z ij ov er  hetgeen zij als 
kam erlid  deed in de weken voorafgaande 
aan de ' huwelijken van prinses Irene en 
prin ses  Beatrix.
Het p ersoon lijk e  verhaal dateert uit het 
v oorja ar van 1946. De freu le  verb lee f enige 
tijd  op het paleis  Soestdijk  om haar vrien 
din, zuster Feith, gezelschap  te houden 
toen zij a lleen  was met de d r ie  jonge 
p r in ses je s  omdat prinses Juliana en prins 
Bernhard in het buitenland waren.
Er was in d ie tijd op het paleis gepraat 
over de CHU, die er niet al te best 
voorstond en ov er  de wankele zetel van 
jonkvrouw e Van Stoetwegen. P r in ses  B ea
tr ix  vroeg  wanneer de freu le  zou weten 
of ze m ocht blijven . ,,W aar mag b lijv en ” , 
was de w edervraag. ,,In de Tw eede 
K am er” , kwam er  uit.
Jonkvrouwe Van Stoetwegen vertelde tegen 
de prin ses  dat ze  gekozen m oest worden. 
,,En hoeveel stem m en m oet je  dan heb
b e n ?” , vroeg  B e a tr ix ., ,O ngeveer 35 .000” , 
ze i de freu le . Er kwam toen een diepe 
z u c h t . . . .  ,,N ee, die kan ik nooit bij 
m ekaar k rijgen ” , kwam er  ongelukkig uit. 
Z uster Feith deelde de freu le  m ee, dat de 
prinses  het hele p erson eel bew erkte om 
op haar te stem m en. De hu ism eester, de 
heer Van der F lie r , v e r t e ld e :, ,De prinses 
loopt het hele huis rond en zegt tegen 
iedereen  die ze tegenkom t: ,,U stem t toch 
wel op tante B o l” . Ja, en nu wordt e r  in 
de keuken gezongen: ,,en  we hebben toch 
z o ’n lo l, want we stem m en tante B o l” . 
Op de dag van de verkiezingen  kwam v o l
gens de freu le B eatrix  telkens vragen: 
,,Is  tante Bol nu al gek ozen ?”  Maar 
’ s avonds m oest ze  op tijd  naar bed en 
de uitslag was nog niet bekend. De v o l
gende m orgen was haar eerste  vraag aan 
zu ster Feith: ,,Is  tante Bol e r  nu in ? ” , 
waarop gezegd kon worden dat zij in d er
daad gekozen was. , ,Gelukkig” , zei het 
kind met een zucht van verlichting, ,,nu 
m ag ze  b lijv en ” .
In het vroege  v oorja ar van 1966 publi-

Fractie voorzitter Kruisinga vreest 
ineenstorten bouwmarkt

D r. R. J. H. K ru isinga, de v oorz itte r  van 
de ch r is te lijk -h is to r isch e  fra ctie  in d_e. 
T w eede K am er, is  b ev reesd  dat volgend 
ja a r  de bouw m arkt zal instorten . Op 
een U nievergadering te Katwijk, vorig e  
week gehouden ze i h ij, dat e r  in 1974 
w aarsch ijn lijk  20.000 huizen m inder g e 
bouwd w orden. ,,D it ja a r  w ordt een r e 
cord  van on geveer 160.000 woningen v e r 
wacht, dank z ij het b e le id  dat onder het 
v o r ig  kabinet is   ̂ in gezet”  aldus dr. 
K ruisinga.
Het huidige kabinet za l vo lgen s de fr a c t ie 
v oo rz itte r  schuldig  zijn  aan het bereiken  
van een dieptepunt b ij de woningbouw. 
De aantasting van het eigen  woningbezit 
d oor  de plannen inzake de f is c a le  huur
waarde en de aftrekbaarheid  v o o r  de b e 
lastingen van de hypotheekrente en het 
vern ietigen  van een red e lijk  huurbeleid 
zullen  daarvan de oorzaak  zijn , ze i dr. • 
K ruisinga.

DUIDELIJKHEID

Op een K V P -verg ad erin g  te R otterdam  
zei de v o o rz itte r  van de K V P -fra ctie  in 
de Tw eede K am er, m r. F. H. J. J. An- 
d r ie ssen  v o r ig e  week dinsdag, dat de op
m erkingen van dr . K ruisinga in , ,de N eder
lan d er”  van 19 oktober jongstleden  over 
de ch ris ten -d em ocra tisch e  sam enwerking 
, , onnodig hard”  waren. ,,Ook w ij” , aldus 
m r. A n driessen , hebben wensen en kritiek 
inzake het dekkingsplan, on derm eer wat 
betre ft eigen  huis en verm ogensbelasting . 
Ook wij hebben kritiek  op m aatregelen  
a ls  de opheffing van de h uu rlibera lisatie . 
M aar de reg erin g  heeft rech t op een 
zakelijke  b e oord e lin g ” . M r. A n driessen  
vond de , ,op p osition ele  toon van het a r 
tikel van d r . K ruisinga daarm ee in s t r i jd .”  
In zijn  K atw ijkse rede ze i dr. K ruisinga

het te betreuren  dat m r, A n driessen  dit 
gezegd had en hij m eende dat d erge lijk e  
opm erkingen achterw ege m oeten blijven . 
,,W ij z ijn  als kam erleden  gekozen de r e 
gering  te con tro leren , niet om  elkaar 
a ls  vo lk svertegen w oord igers  te co n tro 
le re n ” , aldus dr . K ruisinga. Hij ont
kende hard gew eest te zijn . ,,Van een 
p olitieke partij m ag duidelijkheid verw acht 
worden. De CHU w il v o o r  a lles  duidelijk 
z ijn ” , ze i de fra ct ie v o o rz it te r  van de CHU.

H. L.

Christelijk Historisch 
weekblad
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ceerd e  V rij Nederland een vraaggesprek 
tussen Bibeb en jonkvrouwe Van Stoet
wegen over prin ses  B eatrix  en prins 
Claus. De freu le  deed toen de uitspraak: 
,,ik heb het idee dat we ov er  een paar 
jaar niet m eer weten w aarover we ons zo 
dik gemaakt hebben” . Nu, in haar boek 
sch r ijft  de freu le : als iets is  uitgekom en 
dan is  het dit.

H. L.

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek

Telefoon 05130-22652

Oud-minister Schmelzer voorzitter 
Nederlandse equipe
O ud -m in ister d rs . W. K. N. S ch m elzer 
is  benoem d tot v oo rz itte r  van de N eder
landse equipe van de E uropese unie van 
ch ris ten -d em ocra ten . D eze benoem ing g e 
sch iedde m et instem m ing van de d agelijk 
se besturen  van K VP, ARP en CHU.In de 
vergad erin g  van het p olitieke bureau van 
de E uropese unie is  drs. S ch m elzer  aan

gew ezen a ls  v ic e -v o o r z it te r  van de unie. 
R eeds enige tijd  is  de ou d -m in ister  van 
buitenlandse zaken v o o rz itte r  v a n d e c o m 
m iss ie  van de E uropese unie van C h ris
ten -dem ocra ten , die de O o s t-W e s t-v e r -  
houding bestudeert.

H.L.

Vinnige cijfers: overgenomen uit 
de Leeuwarder Courant

Het artikel , ,Vinnige c i j f e r s ” , dat g e 
plaatst werd in het ch r is te lijk -h is to r isch  
weekblad ,,de N ederlander”  van vorig e  
week vrijdag 26 oktober, was overgenoraen

uit de Leeuw arder Courant van 8 oktober. 
D oor een m isverstand v iel de m ededeling 
over de afkom st weg. De red actie  biedt 
daarvoor excu ses aan.
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Gemeenteraadsverkiezingen 
nu al een plan maken
In veel gemeenten hebben de kiesvereni
gingen van ARP, CHU en KVP hun contac
ten al gehad over de CDA, In veel geval
len - en hopelijk volgen er nog meer - 
komt er inderdaad deze CDA-in-de-raad 
in 1974. Zoals wij Nederlanders nu een
maal zijn, wordt er nogal wat tijd be
steed aan het ,,woordenwerk” . Dus; hoe 
zeggen of schrijven we iets, dat voor ie
dereen acceptabel is.
Een voorbeeld voor het organiseren van 
een CDA uit de praktijk zal misschien 
nuttig zijn voor degenen die niet precies 
weten hoe dit efficiënt aan te pakken. Wel
licht worden dan de discussies over het 
,,hoe”  enigermate gericht, en nemen zij 
minder tijd in beslag.

De drie besturen van ARP, CHU en KVP, 
zoveel mogelijk in gelijke aantallen per- 
sonén, aanwezig op een vergadering be
sluiten tot het vormen van een stuurgroep. 
Dit is nodig, omdat de voltallige besturen 
een te groot gezelschap vormen om be
sluitvaardig te kunnen discussiëren. Met 
alle waardering weliswaar voor ieders 
persoonlijke inbreng, het is nu eenmaal 
aangetoond dat kleinere groepen die iets 
ter dege voorbereiden en op tafel kunnen 
brengen, vlugger werken. Een stuurgroep 
dus, die de taak krijgt om
- programma voor de verkiezingen te ma

ken;
- kandidatenlijsten te ontwerpen;
- propaganda te plannen.
De stuurgroep bestaat bijvoorbeeld uit 
9 leden, drie van iedere partij. Deze groep 
kan voor ieder van de drie hierboven ge
noemde taken een werkgroep vormen, 
waarbij telkens personen kunnen worden 
geraadpleegd.
De werkgroepen worden voornamelijk sa
mengesteld uit de stuurgroep en 
aangevuld met voor het onderdeel 
van de taak goed-geinformeerde deskun
digen. Zo zal de werkgroep voor het 
programma telkens verschillende deskun
digen kunnen raadplegen voor onderdelen 
van dat programma, zonder dat de 
personen verder zitting behoeven te ne
men in die werkgroep. Dit weer om een 
werkzaam geheel te houden, anders zit

men na verloop van tijd met een zaal vol 
deskundigen en een te groot gezelschap 
om nog noodzakelijk te kunnen dis
cussiëren.

PROGRAM MA 1974

De werkgroep die tot taak krijgt het pro
gramma te maken, behoeft geen tijd te 
verliezen om zijn taakstelling te formu
leren indien men van deze gebruik wenst 
te maken;

,,Het maken van een duidelijk, naar in - 
houd kort geform u leerd  program m a, dat 
zich  sp ecifiek  toesp itst op de belangrijkste 
gem eentelijke en regionale punten” .
De inleiding bij het gemeenteraadspro- 
gramma moet zo geformuleerd worden 
dat het christelijk karakter wel tot uit
drukking komt! Bijvoorbeeld;
,,onze benadering van de praktische p o 
litiek  is  bij voortduring een uitdaging 
van het Evangelie en r ich t zich  daarom  
tot de gehele bevolking van ( . .. .p la a ts ....)

zonder onderscheid  naar ge loo fsov ertu i
ging of m aatschappelijke g roep erin g” .
Het is aan te bevelen het programma 
zoveel mogelijk met de huidige raads
leden op te stellen en hierbij ook diverse 
groeperingen uit de bevolking te raad
plegen; middenstand, wijkraden, jeugd
raden, organisaties, e.d. Men kan ook 
programma’ s van andere partij en raadple
gen en de daarin voorkomende punten van 
een CDA-standpunt voorzien, bijvoorbeeld 
inzake het program-college.
Een praktisch punt is, dat zeker eind 
januari het programma aan de volledige 
besturen dient te worden voorgelegd ter 
goedkeuring. Daarna kan het gestencild 
of misschien wel in druk verschijnen. 
Volgende keer iets over de kandidaten
lijst.
Voor de planning van alle activiteiten 
moet een schema worden gemaakt. Hier
bij wordt een dergelijk schema afgedrukt.

V. D.

Provinciale Staten
kandidaatstelling
verkiezingen

Gemeenteraden
Inschr. kiesregister
Kandidaatstelling
Verkiezingen

Propagandaperiode
- voorstellen gereed
- beoordeling stuurgroep
- beoordeling besturen
- drukken etc,

WERKGROEP PROGRAMMA
- voorstellen gereed
- beoordeling stuurgroep
- beoordeling besturen
- eerste druk
- beoordeling kiesverenigingen
- gecorrigeerde druk

WERKGROEP KANDIDATENLIJST
- voorstellen gereed
- beoordeling stuurgroep
- beoordeling besturen
- beoordeling kiesverenigingen
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Kiesverenigingen 
zijn vrij dit 
schema over te 
nemen.

v.D.

Congres Nederlands Christelijk Ondernemers Verbond

Zeer kritische opstelling tegenover regering
De laatste weken is  duidelijk  naar voren  
gekom en dat de on dern em ers in het m id 
den- en k le in bedrijf zich  s la ch to ffer  v o e 
len van de po larisa tie . De cen tra le  on- 
dernem ersverbonden  hebben het noodsein  
gehesen. De verdelende rechtvaardigheid 
is geweld aangedaan en een hard w erken
de bevolk in gsgroep , waarvan b e to v e r g r o 
te deel een gering of m atig inkom en heeft, 
wordt door het regerin gsb e le id  gedwon
gen een v erd ere  reë le  inkom ensdaling 
te a ccep teren .
Dit heeft de heer H. de M ooij, voorz itte r  
van het N ederlands C h ristelijk e  O nder
nem ers Verbond, v or ig e  week gezegd op 
het con gres  van het verbond in Den Haag.
De heer De Mooij herinnerde er aan, .dat 
minister-president drs. Den Uyl tijdens de 
algemene politieke beschouwingen in de 
Tweede Kamer zei; ,, Wij polariseren niet, 
maar leggen het conflict bloot, dat naar 
de overwinning moet leiden” .
Nu, dit conflict blijkt duidelijk zichtbaar

aanwezig, aldus de voorzitter van het 
NCOV. Hij vervolgde met te zeggen dat 
de motie-Kruisinga (CHU), die in de 
vroege morgenuren van de twaalfde ok
tober door de Tweede Kamer werd aan
vaard, kreeg niet de steun van de drie 
linkse partijen in het kabinet (PvdA, PPR 
en D’66) en ook niet van PSP en CPN. 
,,De drie christelijke fracties” , aldus de 
heer De Mooij, ,,kregen niet alleen steun 
van de meerderheid van de kamer, maar 
legden het conflict bloot. Het conflict over 
de vraag of de zelfstandigen de prijs moe
ten betalen voor het anti-inflatiebeleid, 
dat dit kabinet wil voeren” .

Volgens de heer De Mooij werd in de 
motie va.stgesteld; dat in het kader van 
het totale prijs- en inkomensbeleid be
langrijke sectoren van landbouw en mid
denstand onevenredig zw aar dreigen  te 
w orden getroffen  dan wel reed s  zijn  g e 
troffen. De regering werd uitgenodigd een

Propaga nda-bi jeen  kom sten  

in de provincie U trech t
Bij de verkiezingen  voor de provinciale  
staten van de p rov in cie  U trecht zal de 
CHU m et een eigen l i js t  uitkom en. In de 
kom ende weken wordt in deze prov incie  
een vijftal propaganda-bijeenkom sten  g e 
houden en wel te Veenendaal, te IJ sse l- 
stein , te A m ersfoort, te U trecht en te 
Doorn.

De bijeenkomst te Veenendaal is op 5 no
vember, in hotel ,,De Korenbeurs”  aan de 
Markt. Het Tweede-Kamerlid drs. D. F. 
van der Mei zal spreken.
Te IJsselstein wordt vergaderd op 19 
november in het jeugdhuis ,,Het Slot”  
aan de Touwlaah. Spreker is dan het

Eerste-Kamerlid jhr. mr. L. E. de Geer 
van Oudegein.
Op 23 november wordt de bijeenkomst 
te Amersfoort gehouden, in het hotel 
,,MonopoIe”  aan het Stationsplein. Het 
Tweede-Kamerlid drs. G. vanLeijenhorst 
houdt een inleiding.
De vergadering te Utrecht is op 26 novem
ber in huize ,,St.-Jan”  aan het Janskerk- 
hof. Spreker is dan het Tweede-Kamerlid 
drs. D. F, van der Mei.

Op 3 december wordt te Doorn vergaderd 
in hotel ,,Rode Stein”  aan het Sitiopark. 
Ook hier zal drs. Van der Mei het woord 
voeren.

zodanig beleid te voeren, dat dit effect 
wordt voorkomen.
,,Het is interessant om te zien met welke 
argumenten de regering deze motie heeft 
bestreden” , aldus de voorzitter van het 
NCOV.
,,ln de eerste plaats beroept men zich op 
de structurele situatie van het midden- en 
kleinbedrijf en het feit, dat de laatste 
jaren de reële inkomensontwikkeling van 
de zelfstandigen al ongunstig was en ach
terbleef bij die van de werknemers.
In de tweede plaats erkende de premier, 
dat er tal van zelfstandigen zijn die lagere 
inkomens hebben dan werknemers. Hij 
niet anders dan dit erkennen, daar staats
secretaris Hazekamp in de begroting van 
Economische Zaken cijfers heeft opgeno
men, die dit aantonen. Maar tot onze ver
bazing stelt de minister-president dan, 
dat specifieke maatregelen nodig zijn en 
al worden getroffen om hierin verbetering 
te brengen, zoals een beleid gericht op ont
wikkeling en sanering, een afremmend 
beleid met betrekking tot de vestiging van 
grootwinkelbedrijven in de groene weide 
en het geven van nieuw leven aan hetmid- . 
den- en kleinbedrijf bij de stadsvernieu
wing.
Ten aanzien van het prijs- en inkomens
beleid stelt hij, dat dit met grote redelijk
heid wordt gevoerd en deprijsbeschikkin- 
gen zijn toegelicht in een onderhoud met 
vertegenwoordigers van het midden- en 
kleinbedrijf. Hij wil wel nader overleggen 
met het midden- en kleinbedrijf over sou
laas voor kleine zelfstandigen beneden een 
nader te bepalen inkomen” , aldus de heer 
De Mooij.

ONVOLDOENDE 
Hij constateerde, dat dit laatste volstrekt 
onvoldoende is en niet tegemoetkomt aan 
het rechtvaardigheidsgevoel, maar dat 
men hier bovendien opnieuw het werkelij
ke probleem omzeilt.

W ij wensen geen  b e le id  uitsluitend voor  
kleine zelfstandigen , m aar een beleid  voor  
zelfstandigen . W ij wensen niet a ls  socia le  
gevallen  te w orden behandeld, m aar als

een stuk b ed rijfs lev en , dat een vo lw aard i
ge positie  inneem t in onze sam enleving. 
W ij wensen een rech tvaard ig  en eer lijk  
beleid  v o o r  a lle  zelfstandigen .
B ij het optreden van het kabinet Den Uyl 
in m ei van dit ja a r , heb ik reed s  pu b lie 
kelijk  gezegd , dat wij in dit kabinet als 
zelfstandigen  niet vee l verw achten . De 
houding van de fra ctie  van de P artij van 
de A rbeid , die stem de tégen het w etsont
w erp betreffende de fis ca le  ou dedagsre- 
se rv e , ,,een  eenvoudige daad van re ch t
vaardigheid”  volgens de C om m iss ie  van 
Soest, heeft ons gegr ie fd . N iettem in m oet 
men elk kabinet de kans geven om te b e 
w ijzen , dat men óók v o o r  de zelfstandigen  
R egering  wil zijn  en een evenw ichtig beleid  
w il voeren  v o o r  a lle  bevolk ingsgroepen . 
W ij zijn  na wat nü is  gebeurd echt te leu r
gesteld  in deze R egering  en wij m oeten 
ons helaas w el z é é r  k ritisch  op ste llen ” . 
Aldus de h eer De M ooij, v oorz itte r  van 
het NCOV.

H. L.

Studie over 
voorkomen NAVO 
in geschiedenisboeken
Op voorstel van het christelijk-historische 
Eerste-Kamerlid, mr. dr. K. de Vries, 
heeft het NAVO-parlement, dat vorige 
week in Turkije bijeen was, goedgekeurd, 
dat een bedrag van f60.000,- ter beschik
king gesteld wordt van het Atlantisch 
informatiecentrum voor het onderwijs. 
Dit centrum, dat te Londen gevestigd is, 
gaat in vijf landen een onderzoek instellen 
naar de wijze waarop de NAVO in leer
boeken voor middelbare scholieren en voor 
toekomstige onderwijzers naar voren 
komt.
De vijf landen zijn Engeland, Frankrijk, 
West-Duitsland, Canada en Nederland. 
Volgens mr. dr. De Vries is de kennis 
van de geschiedenis van de Noordatlan- 
tische verdragsorganisatie bij de jonge
ren over het algemeen vrij gering. Hij 
meent dat de NAVO te weinig in de ge
schiedenisboeken wordt behandeld.
De studie van het informatiecentrum moet 
volgend jaar voltooid zijn. Dan bestaat de 
NAVO 25 jaar.

H. L.
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„Niet de taak van overheid 

doelstellingen te formuleren 

voor bijzonder onderwijs”
Het is  volgens de heer A. de Jongh, 
v oorz itte r  van de Bond P rotestants C h r is 
telijke M A V O -scholen  b eg r ijp e lijk , dat e r  
grote  onrust is  ontstaan b ij het v e r s c h ij
nen van de toelichting van m in ister  Van 
Kem enade van onderw ijs  op zijn  begroting 
voor 1974. ,,H et is  n iet de taak van de 
overheid  doelstellin gen  te form u leren  voor 
het b ijzon d er on derw ijs . Dat is  de taak 
van het b ijzon d er onderw ijs ze lf . Z ij maakt 
uit w elke doelstellin gen  z ij w il form u leren  
en h o e .”
Aldus de heer De Jongh op de vorige

week te Utrecht gehouden jaarvergadering 
van zijn bond, toen hij de toelichting 
van de bewindsman aanhaalde. Hij vroeg 
,,Wil de minister de school soms gebrui
ken voor realisering van zijn politieke 
overtuiging? Heeft hij dan niet de grenzen 
overschreden?”
De bondsvoorzitter meende, dat van 
grensoverschrijding sprake was. ,,Doel
stellingen, als nu door de minister zijn 
gespuid, horen niet in een toelichting op 
de begroting. Ongeacht of men het met de 
formulering van zo’n doestelling eens is

of niet. De minister heeft de gedachte 
aan indoctrinatie en aan wat voor vorm 
van staatspedagogiek, ver van zich ge
worpen.”
De heer De Jongh zei op de jaarverga
dering niet te twijfelen aan de oprecht
heid van de minister. ,,Maar dit neemt 
niet weg, dat door uitlatingen en consta
teringen, als in de toelichting gedaan, 
grote vraagtekens worden opgeroepen.”  
Met instemming citeerde de heer De 
Jongh prof. dr. 1. A. Diepenhorst, voor
zitter van de Onderwijsraad, die meende 
dat sommige gedeelten van de toelichting 
met name die waarin de minister de 
maatschappelijke vorming centraal stelt, 
ernstige bedenkingen wekken en polari
serend. werken op een verkeerde wijze.

LEVENSKWESTIE

De voorzitter van de Bond Protestants- 
Christelijke MAVO-scholen pleitte in zijn 
jaarrede er voor, dat de overheid ruimte 
schept voor twee protestants-christelijke 
lerarenopleidingen. Dit is volgens hem te 
meer nodig, nu bij de nieuwe leraren
opleidingen de vorming een centrale plaats

krijgt. ,,Er moeten twee protestants- 
christelijke instituten zijn, waarin toe
komstige leraren zowel levensbeschouwe
lijk als pedagogisch worden voorbereid 
op het werk in onze scholen” , aldus de 
heer De Jongh. Hij zei dat met nadruk een 
beroep op het departement van onderwijs 
gedaan is om een tweede protestants- 
christelijk instituut mogelijk te maken. 
,,De aanvraag er toe is buitengewoon goed 
gedocumenteerd. Het appèl te Zwolle op 
28 februari jongstleden, ernstig en in
dringend, was een hartverwarmende mani
festatie. Ondertussen is er nog steeds 
onzekerheid,”  aldus de heer De Jongh. 
Hij wees er op,' dat in toenemende mate 
de docenten, die de protestants-christe
lijke MAVO-scholen binnenkomen, gere- 
cruteerd zullen worden uit de afgestu
deerden van de nieuwe lerarenopleidingen. 
,,Als hetprotestants-christelijk onderwijs
23,5 procent van het voortgezet onderwijs 
omvat, is het een levenskwestie, dat die 
tweede opleiding voor ons protestants- 
christelijk onderwijs er komt. Wij vragen 
met grote nadruk de stichtingsaanvraag 
voor een tweede instituut te realiseren.”

H. L.

Een Europese oplossing voor het vraagstuk van de 

kostentoerekening van verkeerswegen

door: N ikolas K ollw elter, lid  van 
de ch r is ten -d em ocra tisch e  fra ctie  
van het E uropese parlem ent, lid  van 
de ch ris ten -d em ocra tisch e  fra ctie  
van het Huis van Afgevaardigden in 
Luxem burg.

Het vraagstuk van de betaling v oor  het 
gebruik van de verkeersw egen  is  geen 
speciaa l E uropees probleem  dat, b ij v o o r 
beeld, s lech ts d oor de oprichting van de 
G em eenschap is gerezen , doch het is  een 
vraagstuk dat zich  v oor  het v e rv o e rb e 
leid  in elk van de lid -staten  voordoet, 
ja, in ied ere  staat ter w ereld  waar een 
m oderne industriële ontwikkeling tot stand 
is gekom en.

Het vervoer is in alle moderne industrie
staten een van de belangrijkste produk- 
tiefactoren geworden, daar het een ruim
telijke arbeidsverdeling tussen de indus
trie mogelijk maakt. De gehele economi
sche structuur van ieder land is afhan
kelijk van de transportmogelijkheden. Van 
de economische krachten van elk land 
kan slechts een rationeel gebruik wor
den gemaakt als alle produktiefactoren, 
ook de transportvoorzieningen, voor hur 
ware kosten worden opgenomen in de 
calculatie op grond waarvan producen
ten en verbruikers hun plannen maken.

Een groot deel van de kosten van het 
vervoer bestaat in uitgaven voor de ver
keerswegen. Als voor het gebruik van 
de verkeerswegen een te laag bedrag 
in de calculatie wordt opgenomen of zelfs 
van vergoeding van de kosten van de 
weg door de gebruikers van de verkeers- 

. wegen wordt afgezien, vindt er teveel 
vervoer plaats en het desbetreffende land 
moet dan teveel uitgeven voor vervoers
kosten. Omgekeerd zullen opgedreven ver
voerskosten ertoe leiden dat niet alle 
mogelijkheden tot arbeidsverdeling kun
nen worden benut en dat de technische 
vooruitgang in het betrokken land wordt 
afgeremd.

MOEILIJKHEDEN

De grote moeilijkheden waarvoor men 
zich geplaatst ziet komen daaruit voort, 
dat in geen land van de Gemeenschap 
een bevredigend, rationeel stelsel van 
betaling voor het gebruik van de ver
keerswegen bestaat.

De spoorwegwetgeving dateert in alle 
landen uit de tijd waarin de spoorweg 
praktisch het monopolie voor goederen
en personenvervoer op lange afstand be
zat. De wetgeving voor het vervoer over 
de weg is zelfs dikwijls nog afgestemd 
op opvattingen uit de tijd van de post
koets. In ieder geval is in geen enkel 
land ooit een goed sluitend en rationeel 
stelsel van betaling voor het gebruik van 
de verkeerswegen opgezet; het bleef steeds 
bij schroomvallige wijzigingen in de or- 
ganisch-gegroeide, historische stelsels.

Zo wordt geenszins in alle landen inge
zien, dat de genoemde belastingen als 
betaling voor het gebruik van de ver
keerswegen moeten worden beschouwd.

In Frankrijk is destijds een voertuig- 
belasting op personenauto’s in het leven 
geroepen ten behoeve van een nationaal 
solidariteitsfonds. De vroegere vervoer- 
belasting van 7% werd in Duitsland tij
dens de eerste wereldoorlog alleen maar 
ingevoerd om de staatskas in staat te 
stellen spoediger vat te krijgen op de 
overschotten van de spoorwegen. De be
lasting op minerale oliën is in de meeste 
landen ingevoerd als een belasting op 
de weelde van autobezit enz.

LANGZAAM

Het denkbeeld van betaling voor het ge
bruik van de verkeerswegen brak zich 
eerst langzaam baan, omdat het van vele 
kanten als een normale taak van staat 
en gemeenten werd beschouwd de wegen 
berijd- en de rivieren bevaarbaar te hou

den. Pas toen de tekorten van de spoor
wegen beangstigend groot werden, werd 
het publiek erop opmerkzaam dat de we
gen van wegvervoer en binnenvaart in
middels industriële installaties waren ge
worden.

De wegenbouw bestaat er niet meer in, 
in een rijspoor de grootste gaten met 
stenen te dichten en op de natste plek
ken een paar planken te leggen. Water
bouw bestaat niet meer in het maaien 
van het jaagpad en het korthouden van 
het oeverriet. Wegenbouw is een grote 
industrie geworden.
Al het tot dusver gezegde geldt voor 
iedere staat afzonderlijk en heeft niets 
te maken met een speciale Europese 
politiek. Toch zijn er in het Europese 
vlak sterke argumenten om het pro
bleem van de kosten van de weg gemeen
schappelijk op te lossen. Zonder over
drijving kan worden gezegd, dat zonder 
een gemeenschappelijke regeling van het 
vraagstuk van de kosten van de weg 
geen gemeenschappelijk vervoerbeleid 
mogelijk is.

De kosten van de weg vormen een van de 
belangrijkste bestanddelen van de ver
voerkosten. Zonder een billijke toereke
ning van de kosten van de weg aan de 
weggebruikers, is het onmogelijk aan de 
ware kosten beantwoordende prijzen voor 
de vervoerprestaties te berekenen. Har
monisatie van de sociale, de fiscale en 
de verzekeringskosten, van de uit kosten- 
oogpunt relevante technische vooi'schrif- 
ten; al deze Europese maatregelen zijn 
van grote betekenis doch zij zijn vol
komen nutteloos als de grootste kosten
factor van het vervoer, namelijk de kos
ten van de weg, niet volgens gemeen
schappelijke beginselen in rekening wor
den gebracht. Als de uit kostenoogpunt 
relevante factoren niet op de juiste wij
ze tot uitdrukking worden gebracht, is 
het onmogelijk zinnige prijzen vast te 
stellen. Dat wil zeggen dat ook het gehele

beleid van de Gemeenschap inzake de ver- 
voertarieven op lemen voeten staat als 
het vraagstuk van de kosten van de weg 
niet is opgelost.

TARIEFBELEID

Met het tariefbeleid staan of vallen ech
ter alle andere bemoeingen op het gebied 
van het gemeenschappelijk vervoerbeleid. 
Is grotere vrijheid in het grensoverschrij
dend vervoer bereikbaar als er uiteen
lopende stelsels van betaling voor de 
kosten van de weg worden toegepast; 
mag men hopen alle discriminaties op 
te heffen als de grondslag voor de prijs
berekeningen door foutieve toerekening van 
de kosten van de weg wordt scheefgetrok
ken? Deze voorbeelden kunnen naar be-' 
lieven worden uitgebreid.

Afgezien van deze zuiver vervoerpoli- 
tieke beweegredenen is er echter nog 
een algemeen economisch argument dat 
dwingend voor een Europese oplossing 
pleit: de kosten 'van de verkeerswegen 
in onze moderne industriële staten be
lopen zo hoge bedragen dat daarvan een 
essentiele invloed uitgaat .zowel op de 
staatsbegrotingen als op de gehele eco
nomie. Als twee landen verschillende 
regels voor de kosten van de weg hante
ren ontstaan alleen al daardoor ook aan
zienlijke vervalsingen in de mededinging 
tussen de industrieën van deze staten.

Als in twee landen lijn rech t tegengestelde 
oplossingen voor het vraagstuk van de 
kosten van de weg worden toegepast, 
doordat bij voorbeeld  in één land alle 
kosten van de weg ten laste van de a l
gem ene staatsbegroting kom en, terw ijl 
in het andere de w eggebru ikers m et m eer 
dan de eigenlijke kosten van de weg w o r 
den belast (cm  op deze m anier belasting
inkom sten te scheppen), dan kan terecht 
worden gezegd dat deze twee landen niet 
kunnen sam enwerken in een gem eenschap
pelijke markt.

Ontvangen boeken
, ,P le id oo i voor  een algem ene wet 
gezondh eidszorg” , d oor rar. d r .H . L. 
Kunneman.

De inhoud van dit boekwerkje sluit aan op 
de recente ontwikkelingen ten aanzien van 
de zorg voor de volksgezondheid. Het is 
toegezonden aan grote groepen belang
hebbenden en geïnteresseerden.

Mr. dr. H. L. Kunneman, directeur van 
de N’V Verzekerings-Maatschappij VZ'VZ 
te Amsterdam, promoveerde in 1951 op het 
onderwerp, ,De ziektenkostenverzekering” 
en publiceerde in 1970 , ,Pleidooi vooreen 
decentralisatie van de gezondheidszorg” . 
Aan het adres Keizersgracht 369 te 
Amsterdam kunnen exemplaren worden 
aangevraagd. De schrijver geeft de weg 
aan hoe zijns inziens de eezondheids-

zorg in ons land bestuurd en sociaal be
geleid dient te worden. Er is ook een 
voorstel voor een algemene wet gezond
heidszorg in opgenomen.

, ,Nieuw abc van de protestants- 
ch riste lijk e  on d erw ijsorg an isa ties”  
door drs. T . M. Gilhuis. U itgever:
J. H. Kok, Kampen.

Onder auspiciën  van de Unie , ,School en 
E vangelie”  is  in de se r ie  , ,Cahiers v oor  het 
ch riste lijk  on d erw ijs”  dit boek je  v e rs ch e 
nen. De on derw ijsorgan isaties, die op het 
brede terrein  van het p r o te s ta n ts -ch r is - 
telijk  onderw ijs w erkzaam  zijn , hebben 
ze lf een eigen p ortret gesch reven . D rs. 
G ilhuis stelde het sam en om een gids te 
verkrijgen  in net doolhof van organisaties 
op het genoem de terrein .

H. L.

In memoriam

J. NIENHUIS
Op dinsdag 16 oktober 1973 overleed 
heel onverwachts de heer J. Nienhuis opde 
leeftijd van 55 jaar. Naast directeur van 
de Christelijke Lagere Landbouwschool 
in Sneek bekleedde hij nog verschillende 
funkties in de C.H.U.
Behalve voorzitter van de Statenkring 
Sneek was hij ruim zeven jaar raadslid 
voor de fraktie der gezamenlijke Chris
telijke partijen in de gemeente Sneek. 
Vorig najaar moest hij enige tijd zijn 
werkzaamheden onderbreken voor een 
rustkuur. Hij leek in het begin van dit jaar 
weer volledig hersteld. Wel meende hij

zijn bestuursfunktie (vice voorzitter) in 
het kamerkringbestuur te moeten beëin
digen.
In deze genoemde funkties heeft de heer 
Nienhuis zich .doen kennen als een zeer 
principiële persoonlijkheid. Steeds stel
de hij zichzelf en anderen voor ogen, dat 
het Christen zijn ook naar voren dient te 
komen in het politieke handelen.
Zijn arbeid voor de C.H.U. dienen wij 
steeds in grote dankbaarheid te gedenken. 

Het Bestuur van de Statenkring Sneek, 
G. M. Gerbrandy, secretaris,
D. de Vries, penningmeester.



VRIJDAG 2 NOVEM BER 1973

Kamerleden vragen, bewindslieden antwoorden

In de afgelopen jaren  is  door w ijziging van 
de in de W arenwet gestelde v oorsch riften  
in versch illen de  gevallen  de m ogelijkheid 
geopend om produkten in de handel te bren 
gen, waarvan de sam enstelling beantwoordt 
aan de wensen, die in een d ezer dagen g e 
pu bliceerd  advies van de V oedingsraad 
over het probleem  van de m eervoudig on
verzadigde vetzuren  zijn  gesteld . V erd ere  
aanpassingen van de wetgeving op dit te r 
rein , m et name m et het oog opdieetw aren  
v oor sp ecia le  r is ico -g ro e p e n , zullen nog 
volgen. Aldus heeft m in ister m evrouw 
V orrink van volksgezondheid geantwoord 
op sch r ifte lijk e  vragen van het ch r is te 
lijk h istorisch e  T w eed e-K am erlid  drs. 
A. D. W. Tilanus ov er  het advies van de 
Voedingsraad en de m aatregelen , welke de 
bewindsvrouwe naar aanleiding van het ad
vies w il nemen.

In haar antwoord deelde de m in ister m ee, 
Jat het voorlichtingsbureau  v oor de v o e 
ding regelm atig  naast kadervoorlichting 
ook de voor de brede kring b egrijp e lijk e  
rech tstreek se  voorlichting geeft om trent 
de versch illen de aspecten  van verstandige 
voeding. V oor zov er  daarin aanbevelingen, 
als in het nieuwe advies vervat, nog niet 
zijn opgenom en, zullen deze m ede in de 
voorlichting worden betrokken. De m in is 
ter m erkte op, dat het advies m et na
druk stelt, dat de aanbevelingen gebaseerd  
zijn op de huidige kennis ov er  de daarin 
behandelde m aterie. V erd er onderzoek, 
dat a llerw ege wordt verrich t, kan leiden 
tot aanvulling resp ectieve lijk  m odificatie 
van de aanbevelingen.

NIET OVERHAAST

Er zal geen sprake zijn  van een overh aas
te beslissing  met betrekking tot de finan
cieringsplannen voor het opruim en van

veestap els , waarin een besm ettelijke  z iek 
te h eerst. Aldus heeft m in ister B rouw er 
van landbouw geantwoord op sch r ifte lijk e  
vragen van het T w eed e-K am erlid  T. T o l- -  
man (CHU). E r zal nog nader overleg  
w orden gevoerd  tussen de overheid  en het 
betrokken georgan iseerd  bedrijfsleven  
over de w ijze waarop de fin an cierin gs
plannen in de komende ja ren  w orden g e re a 
liseerd .

FUSIE

Op verzoek  van de ch r is te lijk e -h is to - 
r isch e  T w eede-K am erleden  m r .W . Schol
len en T. Tolm an heeft m in ister D uisen- 
berg  van financiën de Tw eede K am er een 
overz ich t gegeven van de achtergronden 
van het besluit van de N ederlandse Spaar- 
bankbond en de PT T om  over te gaan tot 
het instellen  van een gem eenschappelijk  
onderzoek naar de m ogelijkheden van een 
fusie. A ls de fusie tot stand kom t zal de 
Staten-G eneraal gelegenheid krijgen  zich  
er ov er  uit te spreken.

Een eventuele fusie van de R ijk sp ost
spaarbank van PT T m et de bondsspaar
banken sluit volgens de bewindsm an goed 
aan bij de eerd er genom en b es lissin g  de 
P T T -geldd iensten  te doen u itgroeien  tot 
een retailbank -  dat is  een bank die de 
norm ale bankhandelingen verrich t.

VERHOGING

Met ingang van 1 januari aanstaande w o r 
den de aardgasprijzen  in de se c to r  van het 
k leinverbruik verhoogd. Aldus heeft m i
n ister Lubbers van econ om isch e  zaken 
geantwoord op sch r ifte lijk e  vragen van het 
ch r is te lijk -h is to r isch e  T w eed e-K am erlid  
T. Tolm an. Dit kam erlid was nieuw s
g ierig  of de pr ijsverh ogin g deel uitmaakte

T. Tolm an

van het prijsm atig in gsprogram m a van de 
regering.
Dit m atigingsprogram m a, aldus de b e 
windsman, heeft bij deze pr ijsverh ogin g 
een belangrijke ro l gespeeld . In de eerste  
plaats zal de prijsverh og in g  gerin ger zijn 
dan uit een oogpunt van energiepolitiek  
in fe ite  nodig is . V oorts zal de p r i js v e r 
hoging niet in één keer, m aar gefaseerd  
worden doorgevoerd , wat uiteraard m ee 
brengt, dat op een later tijdstip  een v e r 
dere  pr ijsverh ogin g zal moeten volgen. 
V ooreers t wordt h ierbij gedacht aan 1 ja 
nuari 1975. H ierover is ech ter nog niet 
defin itief beslist. Ten slotte vorm de de 
w enselijkheid van prijsm atiging een van 
de argum enten voor de d ifferentiatie van 
de pr ijsverh ogin g.

Een achterw ege laten van ied ere  p r i js 
verhoging voor het aardgas zou gezien  de 
energiepolitieke consequenties daarvan 
ongewenst zijn  gew eest, aldus de bew inds
man.

De verhoging van de aardgasprijzen  heeft 
in het b ijzonder ten doel het prijsn iveau  
m eer regu lerend te doen werken ten 
aanzien van de om vang van het verbruik . 
D eze doelstelling  stelt grenzen aan de 
matiging die vanuit het gezichtspunt van het 
p r ijsb e le id  op z ich ze lf w enselijk  zou zijn.

VRAGEN

Vraag van drs. Tilanus (CHU) aan staats
se cre ta r is  Hendriks van volksgezondheid: 
Is de subsid ieregelin g  v oor de pen sioen 
prem ies  van de w erkneem sters vankraam - 
centra niet te laag?
Vraag van Tolm an (CHU) aan m in isters 
Lubbers van econ om isch e  zaken en B rou 
w er van landbouw: zijn  de m in isters zich  
bewust van de grote  r is ic o ’ s die een f o r 
se  verhoging van de aardgasprijzen  v oor 
glastuinders kan betekenen in geval deze 
zou leiden tot ernstige  m arktverstoringen  
en teeltverschuivingen?
Vraag van drs. Tilanus aan m in isters 
Van Doorn (CRM ), V orrink  (vo lk sgezon d
heid) en G ru ijters (ru im telijke  ordening):

W aarom zijn  de sch r ifte lijk e  vragen van 
8 d ecem ber 1971 ov er  de aanwijzing van 
het natuurterrein ,,Stikke T r u i”  te R he- 
den tot vuilstortplaats nog steeds niet 
beantwoord?

Vraag van m r. Scholten (CHU) aan m in is
ter Van Doorn (CRM ): Kan aangegeven 
worden, hoe de toestand bij het w inkel
centrum  Leidsenhage te Leidschendam , 
waar tientallen woonwagens een buiten
w ettelijke vestigingsplaats hebben inge
nomen, kan worden opgelost?

H.L.

Ortoli: vooruitgang boeken is absoluut nodig
De v oorz itter  van de E uropese C om m issie , 
F ran cois  X avier O rto li, h eeft v orig e  week 
een o ffic ie e l bezoek  aan Den Haag g e 
bracht in het kader van .een reeks b e z o e 
ken aan de regerin gscen tra  van de lid 
staten.
De Fransm an O rtoli, die op 1 januari de 
N ederlander M ansholt opvolgde, had 
’ s ochtends een ontm oeting m et m in iste r 
president Den Uyl, waarna hij onder v o o r 
zitterschap  van de p rem ier  vergaderde 
met bew indslieden die veel m et de 
E uropese eenwording te maken hebben. 
Na een lunch aangeboden door m in ister 
Van der Stoel w erd president O rto li ont
vangen door koningin Juliana op Huis 
ten B osch .

Op een perscon feren tie  aan het einde van 
de dag zei O rtoli, dat het belang van deze 
re is  niet alleen  schuilde In het leggen van 
contacten met de N ederlandse regering  
( , ,hoewel die zeker nodig zijn  om het 
werk niet te doen als een autocraat” ), 
m aar voora l om de N ederlandse re g e 
r in gsw oordvoerders  te ontmoeten om te 
zien wat In het verleden  aan de een w or
ding is  gedaan en welke persp ectieven  e r  
zijn  voor  de naaste toekom st. Er liggen 
nam elijk nog een aantal plannen In de 
vorm  van voorste llen  van de C om m issie  
voor de verw ezenlijk ing waarvan op de 
P a rijse  topcon ferentie de term ijn  van 1980 
is gesteld . O rtoli betoogde, dat e r  ter 
nakoming van de besluiten  op de top 
con ferentie sinds zijn  kom st in januari

haru is  gewerkt. M aar ook was veel tijd 
gem oeid m et de uitbreiding van de G e
m eenschap. Z ijn  belangrijkste probleem  
noem de hij evenwel de voorbereid ing  van 
de tweede fase van de econ om isch e en 
m onetaire unie.

, ,A lles wat ik tot nu toe heb gezien  
maakt het volgens m ij absoluut nodig 
om In de richting van de eenheid v o o r 
uitgang te boeken ’ ’ , aldus O rtoli. De 
kenm erken van de E uropese volken zijn  
volgens hem: eenzelfde ontw ikkelings
niveau, dezelfde beschavln gs- en m aat
schappelijke problem en. O rtoli bena
drukte, dat hij het dringend nodig acht, 
dat de G em eenschap buiten haar huidige 
econ om isch e karakter treedt, dat het s o 
ciaal en regionaal beleid  veel m eer aan
dacht krijgen  en dat de lidstaten, ook 
naar buiten toe, met name Jegens de 
ontwikkelingslanden tot een g rotere  s o 
lidariteit komen.

Hij erkende, dat de G em eenschap op dit 
vlak niet al te grote vooruitgang boekt 
en. dat niet a lle  besluiten die hadden 
kunnen worden genom en ook genom en 
zijn.

STIMULEREN

Met de N ederlandse regering  heeft O rtoli 
met name gesproken ov er  het ingaan van 
de tweede fase van de econ om isch e  m o 

netaire unie. Z oa ls  bekend heeft N eder
land totstandkom ing daarvan afhankelijk 
gesteld  van de u itbreiding van de b e 
voegdheden van het E uropese Parlem ent.

O rtoli ze i, dat de C om m iss ie  al veel 
wensen van het P arlem ent in v oorste llen  
heeft verw erkt en daarnaast praktische 
m aatregelen  heeft genom en om  de r e 
latie met het P arlem ent te verbeteren , 
zodat vrijw el a lle  bestaande m og e lijk 
heden w orden benut. Z o zullen de p a r
lem entaire  adviezen  niet zonder m eer 
tezam en m et het voorste l van de E uropese 
C om m iss ie  naar de Raad gaan, m aar zal 
de com m iss ie  eerst bestuderen in h oe
v e rre  het eigen v o ors te l kan w orden g e 
am endeerd. Elke maand zal het P arlem ent 
van de w ijzigingen op de hoogte worden 
gesteld  o f -  a ls  het parlem entaire  advies 
niet is  gevolgd - een verklaring krijgen  
over het w aaróm . ,,W e w illen  veel m eer 
dan tot nu toe rekening houden m et de 
adviezen van het P arlem ent en ook veel 
m eer de debatten stim u leren ” , v e rz e k e r 
de O rtoli.

Hij erkende dat het voorste l v oor  de 
budgettaire bevoegdheden inderdaad niet 
zo vergaand is  als /-het P arlem ent wel 
had gew ild . Het P arlem ent za l niet het 
v e to -re ch t krijgen , m aar op een ander 
essen tiee l punt, de instelling van een 
rekenkam er, wordt de wil van het P a r 
lem ent wel gevolgd. , ,W elisw aar zal er 
geen institutionele revolu tie  plaatshebben.

m aar de v oorste llen  zijn  toch van sub
stantiële a a rd ” .

De heer O rtoli w ilde ov er  het ingaan 
van de tweede fase  geen illu s ies  wekken. 
Ook ov er  de inhoud m oet men het nog 
eens zien  te worden. Wat de verdeling 
van die bevoegdheden betreft: die kun
nen evolueren , zonder dat dit betekent 
dat e r  p lotselinge w ijzigingen worden 
aangebracht.

Op een andere vraag ze i O rtoli, dat hij 
geen c r is is  om  het ingaan van de tweede 
etappe van de econ om isch e en m onetaire 
unie verw acht. ,,A ls  de regeringen  om de 
tafel gaan zitten zal blijken , dat onze 
v oorste llen  In de richting gaan van een 
enorm e vooruitgang. Mijn enige v rees  
is dat we d oor de c r is is  in tijdnood k o 
m en .”

De E uropese C om m iss iev oorz itter  wilde 
niet u itvoerig  reageren  op de o lieboycot 
van Nederland door een aantal A rab ische 
landen. ,,W e zullen w el z ien ” , ze i h ij. ,,Ik 
hoop en g e loo f niet, dat het zov er  komt, 
m aar als het wel zov er  komt zullen we die 
c r is is , gezien  de so lidarite it binnen de 
Gem eenschap, helpen op lo sse n .”  O rtoli 
onderstreepte de noodzaak dat ten aan
zien van een E uropees energiebeleid , 
w aarvoor de C om m issie  al herhaaldelijk  
voorstellen  heeft gedaan, nog dit jaar 
beslissingen  worden genomen.
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PLANOLOGIE IN NEDERLAND
In Nederland is  de planning op nationaal 
niveau v oor  de belangrijkste  facetten g e - 
institutionaliseerd in d r ie  facetplan - 
bureaus: het Centraal Planbureau, de 
R ijksp lanolog ische D ienst en in het 1973 
opgerich te  S ociaal en C ultureel P lan 
bureau. Bovendien is  in 1972 de W eten
schappelijke Raad v oor  het R egerin gs
beleid  ingesteld , die is  belast m et het 
ontwerpen van een toekom stvisie  van de 
m aatschappij ten behoeve van de b e le id s 
vorm ing op langere term ijn . D eze Raad 
zal zich  m et name een plaats kunnen 
verw erven  d oor  de bevord ering  van de 
in tegratie van de econ om isch e, ru im te
lijk e  en so c ia a l-cu ltu re le  planning.

Binnen het geheel van de planning heeft 
die op het gebied van de ru im telijke o r 
dening een sp ecifiek e  taak.

Ruimtelijke ordening is het zoeken naar 
en het tot stand brengen van de best denk
bare wederkerige aanpassing van ruimte 
en samenleving, zulks ter wille van die 
samenleving. Daarom zal de ruimtelijke 
planning zich in de eerste plaats richten op 
die tekortkomingen die als knelpunten in de , 
ontwikkeling van de samenleving worden 
gevoeld. Aan het wegnemen daarvan kan 
de ruimtelijke ordening een bijdrage 
leveren.

Pas gedurende de laatste jaren is de nood
zaak erkend om het gehele maatschappe
lijke proces bij de planning te betrekken.

Door de grote depressie in de jaren dertig 
is de toepassing van economische planning 
al vroeg krachtig bevorderd. De ruimte
lijke planning heeft vooral na de Tweede 
Wereldoorlog een snelle ontwikkeling 
doorgemaakt. De sociaal-culturele plan
ning staat nog in de kinderschoenen. Tot 
op heden is de integratie van de drie 
soorten planning nog onvoldoende ver 
gevorderd.

gen of ze lfs  dat niet helem aal, zal toch 
de bevolk ingsgroei in geen geval snel tot 
nul teruglopen. Im m ers, de bevolking heeft 
een lange ,, r e m  w eg ” , bepaald d oor  twee 
factoren :

1. De omvang van dehuw elijksjaargangen 
neem t nog gedurende enige decennia 
toe, omdat de geboortejaargangen  van 
de laatste 20 a 30 ja a r , toen de b e 
volking nog groe id e , ieder v oor zich 
gro ter  waren dan de voorafgaande g e 
neraties. D eze fa ctor  b lijft ongeveer 
30 jaar werkzaam .

GEEN GROEIENDE BEVOLKING

De scherpe daling van het aantal ge
boorten in 1971 heeft zich gedurende 1972 
voortgezet. In 1969 bedroeg het aantal 
geboorten per duizend inwoners nog 19,2, 
in 1970 daalde dit cijfer tot 18,3, in 1971 
tot 17,2 en in het verslagjaar zelfs tot 
16,1.

Analyses tonen aan dat er een tendentie 
bestaat tot een verminderde neiging om 
derde of volgende kinderen te krijgen. 
Voorts zijn er aanwijzigingen voor een 
toegenomen neiging om het gezin niet meer 
met een tweede kind uit te breiden. 
De ontwikkeling van de huwelijksvrucht
baarheid roept de vraag op of een be
volkingsgroei van nul voor Nederland 
waarschijnlijk is. Om deze situatie te be
reiken is het nodig dat in de gezinnen ge
middeld 2,2 kinderen geboren worden.

Twee van hen vervangen het ouderpaar 
en do verhoging van het gemiddelde met 
0,2 dient als compensatie voor sterfte 
op jeugdige leeftijd, ongehuwd blijven en 
steriliteit. Ook al zijn er aanwijzigingen 
dat de huwelijksjaargangen van de jaren 
zeventig zichzelf slechts zullen vervan

2. In het verleden  w erden steeds m eer 
kinderen geboren  dan de oudergene- 
ra tie  aan leden telde. D aarom  is  de 
bevolking gem iddeld jon ger dan bij een 
stationaire bevolking het geval zal 
zijn , w aardoor het aantal sterfgevallen  
voorlop ig  nog m inder zal zijn  dan het 
aantal geboorten  dat b ij een stationaire 
bevolking behoort. Ook deze fa c tor  
b lijft  nog geru im e tijd, z ij het even
eens in afnem ende betekenis w erk 
zaam .

Op grond van deze factoren kan worden 
aangenomen dat in Nederland pas om
streeks 2040 een stationaire bevolking 
kan zijn bereikt. De afnemende betekenis 
van de factoren leidt ertoe dat het groot
ste deel van de te verwachten groei 
-  circa 2 a 3 miljoen -  nog vóór 2000 
tot stand zal komen en daarna nog slechts 
circa 1 miljoen.

Intussen blijft het mogelijk dat de vrucht
baarheid zover daalt dat de bevolking 
als geheel z^I gaan afnemen. Een derge
lijk totale daling is op grond van voor- 
uitberekeningen niet voor 2000 te ver
wachten.

De consequenties voor de ruimtelijke or
dening van de afnemende bevolkingsgroei 
zijn vooralsnog beperkt. De scherpe daling 
van het geboortecijfer na 1964 zal pas zijn 
invloed gaan uitoefenen op de woning
en arbeidsmarkt na 1985. Bovendien zal 
in de periode 1970-2000 de categorie 
30-44-jarigen het sterkst toenemen en 
juist deze categorie zal het toenemend 
ruimte- en energiegebruik in hoge mate 
bepalen. Wel is de conclusie gerecht
vaardigd, dat minder rekening behoeft te 
worden gehouden met de noodzaak van 
reserveringen voor de nog in de 21e eeuw 
te verwachten bevolkingsgroei.

In het voorgaande is geen rekening ge
houden met de nogal onzekere factor van de 
buitenlandse migratie. Het buitenlands mi
gratiesaldo is de afgelopen tien jaren met 
sterk wisselende grootheden positief ge
weest. Gezie.n de structurele spanning op 
de arbeidsmarkt mag, bij gunstige eco
nomische ontwikkeling, ook in de toe
komst een positief saldo worden verwacht.

ZORGEN VOOR ONS W ATER

De zorgwekkende toestand waarin de 
waterhuishouding van ons land zich  b e 
vindt bij lage a fvoer van riv ierw ater 
wordt m et name veroorzaakt door de 
verontrein iging van de R ijn. Daarom  is 
op N ederlands v oorste l in 1972 een in ter
nationale m in ister ië le  con ferentie over 
de verontrein iging van de R ijn  gehouden, 
d ie geleid  heeft tot enkele belangrijke 
m aatregelen.

Z o  zal de belangrijkste verontrein iging, 
nl. de lozing van afvalzout door de Franse 
kalim ijnen in de E lzas w orden aangepakt. 
De zoutlozing zal u iterlijk  m et ingang van 
1975 m et on geveer 75 procent kunnen 
w orden verm inderd.

H oewel het Nederlands aandeel in de 
kosten van deze  m aatregelen  gerin ger is 
dan w erd verw acht, b lijft het onjuist dat 
naast de verv u iler  ook de gedupeerde m oet 
betalen .

Een studie van het CBS heeft een begin 
gem aakt m et de kw antificering van e m is 
s ie s  van afbreekbare organ ische stoffen  
in het oppervlaktewater en van de belasting 
van dit w ater m et eutrofierende stoffen.

T evens is een ram ing gem aakt van de 
geldbedragen benodigd v oor  het e lim i
neren van die em iss ies .

Op de genoem de M in isterie le  Conferentie 
ov er  de R ijnvervuiling is  besloten  tot een 
h efkom stenonderzoek  naar en het op 
stellen  van een l i js t  van verboden 
ch em isch e stoffen . Bovendien w erden nog 
belangrijke b eslissingen  genom en ov er  de 
therm ische belasting.

Een b ijzond er goed voorbeeld  van in ter
nationale m ilieubescherm ing is  het inm id
dels  ondertekende verdrag van O slo ter 
bestrijd in g  van de vervuiling door 
industrieel afval van de N oordzee en het 
n oord -ooste lijk  deel van de Atlantische 
Oceaan.

AUTOPARK NEEMT GEWEW3IG TOE

In afwijking van de tendens die zich in 
de bevolkingsontwikkeling manifesteert
- een afnemende jaarlijkse groei - is het 
autobezit ook in 1972 in ster.ke mate ge
groeid. Uit gegevens van de R.A.1. blijkt, 
dat in dat jaar 432.000 nieuwe personen
en combinatiewagens werden verkocht, 
waardoor de omvang van het autopark 
is toegenomen tot 3 miljoen, een aantal 
dat 50 procent hoger ligt dan in 1968.

Deze groei van het autopark leidt tot een 
herbezinning op de plaats van de auto 
in onze samenleving. Niet in het minst 
omdat tegenover een toenemend auto
gebruik teleurstellende resultaten van de 
Nederlandse Spoorwegen staan, die in 1972 
het aantal reizigerskilometers met Ipro- 
cent zagen teruglopen, terwijl het exploi
tatietekort met 25 procent steeg. Boven
dien roept de auto ook andere bezwaren 
op, t.w.: milieuverontreiniging en aan
tasting van de stedelijke cultuur.
In 1972 zijn de uitkomsten bekend ge
worden van een integrale verkeers- en 
vervoersstudie van het N.E.I., die wijzen 
op de noodzaak van;

- een sterke bundeling van nieuwe stede
lijke gebieden in of in de onmiddellijke 
nabijheid van de grote agglomeraties;

- sterke spreiding van de werkgelegen
heid naar nieuwe stedelijke gebieden, 
ter verkrijging van meer evenwichtige 
woon-werkbalansen, en

- aanleg van goed ingerichte recreatie
gebieden in de onmiddellijke nabijheid 
van steden.

NS: JAMMER

Tegenover een expansie van het particu
liere wegvervoer staan de stagnatie in 
het reizigersvervoer bij de N.V. Neder
landse Spoorwegen en de voortdurende 
daling van het aantal reizigers in het 
streekvervoer en het lokale vervoer. Bij 

. de huidige sterke stijging van de loon
kosten en het hoge aandeel hiervan in de 
totale exploitatiekosten nemen- de exploi
tatiekosten van het openbaar vervoer snel 
toe.

Het is in 1972 mogelijk gebleken - en zal 
ook voor 1973 worden nagestreefd - door 
een aangepaste verhoging van de over
heidsbijdragen een aantasting van het 
verzorgingsniveau te voorkomen.

In 1972 zijn slechts enkele stations, t.w. 
Bunnik, Maarn, Mantgum en Nijmegen 
Heijendaal, voor reizigersverkeer ge
opend. Hiervan betreft Maarn een ver
plaatsing naar een centraler plaats ten op
zichte van het dorp en Mantgum een uit
breiding.
De werkzaamheden aan de Zoetermeerlijn 
zijn in 1972 begonnen.

V. D.

!  ' : b  ...... '■ *
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Zo denk ik 
er over

STEVIG FUNDAMENT

De m eeste C .H .U .-leden  en C .H .U .-ge - 
zinden, hebben de k ritische  houding, van de

'De redactie van „de Nederlander” behoudt 
zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten.

T w eed e-K am erfractie  bij de algem ene b e 
schouwingen, m et w aardering gade g e s la 
gen. Aan de andere kant begint er bij v e 
len een gevoel van verbazing, ze lfs  v e r 

ontwaardiging op te kom en, over de p o 
sitiebepaling van A .R .P . en K .V .P . t.o .v . 
het Kabinet Den U yl. D eze twee partijen  
zitten m et de C.H.U. in het C .D .A . Het 
C h risten -D em ocra tisch ', b e g in se l-p ro -  
gram  is  hiervan de ba sis . V ele  punten van 
het kabinet Den Uyl zijn  h ier lijnrech t 
m ee in s tr ijd . T och  steunen A .R .P . en ,
K .V .P . in ze e r  grote  lijnen het b e le id - 
Den Uyl, wat niets anders is , dan een b e 
leid volgens Keerpunt met h ier en daar een 
kleine verandering.

W aar is  nudeinbreng van A .R .P . en K .V .P . 
in het beleid?

Hoe kunnen deze twee partijen  b ijv o o r 
beeld  de volgende punten onderschrijven-, 
de invloed van actiegroepen  op buitenland
se zaken, p o litiserin g  van het onderw ijs, 
ondergraving d er wetten (zed elijk h eid s- 
wetgeving, co lleg ege ld -w et enz.), uit
holling van defen sie  (V .V .D .M . bij V red e -

ling op de thee, m a joor Kranenburg bij de 
m in ister op het m atje), het terug dringen 
van het Christendom  op elk gebied (Denk 
aan het weglaten van de bede in de troon 
rede, en dit is  nog m aar het begin) en 
eenzijd ige  bepaalde groepen, lasten op leg 
gen (bijv . landbouw).

Echte ch r is ten -d em ocra tisch e  partijen  
kunnen h ierm ee nooit akkoord gaan. Laten 
we daarom  m aar rustig  aan doen m et het 
C .D .A ., zolang A .R .P . en K .V .P . niet 
trouw zijn  aan het christen  d e m o cra 
tisch  program m a. Sam enwerken is  m ooi, 
m aar dan m oet e r  wel een stevig  funda
ment zijn . Het Evangelie als fundament 
en uitgangspunt en niets m inder. M oge ons 
land een regering  krijgen , die zich  zonder 
Gods geboden stelt, mag de C.H.U. d a a r
aan dienstbaar gem aakt worden. Onze 
bevolking zal daarbij w elvaren.

L. H. D. van Wijk.

HANAB B.V
VALKENBURG ■ Z.H. Telefoon 01718-16741- 
VEENOAM - Telefoon 05789-3800

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS

^

Belt U eens voor offerte of proefbestelling 
Telefoon 08380/190'’4. (? lijnen)

AANNEMERS KASSENBOUW

FIRMA SCHOTTE
Oude Leedeweg 83-87 

Telefoon 01736-2335-2464  
Pijnacker

STIJGENDE OAAZET!
Dan Icwaliteitsvleeswaren en eerste klas 
vatkens- en rundvlees in uw toonbank van:

Stroomberg's
Exportslachterijen en 
V'leeswarenfabriek’N.V. - Ede

B.V. D. BROERSMA &  ZO NEN
INTERNATIONALE TRANSPORTONDERNEMING

STROOBOS 
TEL. 05123-441 
TELEX 46018 
BODEGRAVEN 
TEL. 01726-2643
Vraagt eens vrijblijvend inlichtingen omtrent de 
vele mogelijkheden tot snel en rechtstreeks 
vervoer.

Regelmatigepagediensten naar en van geheel West-Duitsland, o.a. ook Bodensee, 
Allgau, Münchei
Gelegenheid voor opslag In douaneloods aan de grens.
Behandeling douane-formaliteiten.
Verdeling en doorzending goederen door geheel Nederland.

Voor uw
★  Dieselolie, Benzine, Petroleum,
★  Kolen, Huisbrandolie,
★  Tank-transporten
★  Butaan en Propaangas
★  Campingflessen vullen
★  Container-vuilafvoer

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
WEST-VARKENOORDSEWEG 470 
ROTTERDAM-24 - Telefoon 190200 
Telefoon 325011 afdeling containers

BUDDINGH NATUURSTEEN B.V.
Kanaalweg 10-11 — Telefoon 08385-19119

VEENENDAAL
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Merkwaardige correspondentie 
staatssecretaris en Zeeuws lid

tussen 
van CHU

Tussen s ta a tssecreta ris  dr. M. H. M. 
van Hulten van verk eer en waterstaat 
en het U niebestuurslid H. E versd ijk  heeft 
zich  in de afgelopen weken een m erk 
w aardige corresp ond entie  ontwikkeld, v e r 
band houdende m et uitlatingen van dr. 
Van Hulten v oor de verkiezingen  en zijn  
optreden daarna. Een v erslag  in de P r o 
vincia le  Zeeuw se krant, een ingezonden 
stuk van de sta a tssecreta ris  in die krant 
en een open b r ie f  van de heer E versd ijk  
vorm den die correspondentie .
Op een CH U -bijeenkom st te Driew egen 
sprak de heer E versd ijk  -  niet alleen  lid 
van het Uniebestuur, m aar ook CHU- 
raadslid  te B o rse le , CH U -statenlid en 
v oorz itter  van de CH U -kam erkring M id
delburg - over de w oorden en daden van 
dr. Van Hulten, die in het v ers la g  van 
de P rov in cia le  Zeeuw se Courant werd 
aangeduid als onderm in ister van de PPR. 
V olgens het verslag  ze i de heer E versd ijk ; 
,,D r. Van Hulten was een fel voorstander 
van stilleggen  van de O ostersch e ld e - 
werken, m aar de werken gaan wel door 
en toch b lijft hij op het kussen zitten. 
Hij heeft h ier overa l van de daken g e 
schreeuw d dat de kernenergie zo v e r 
schrikkelijk  is , m aar zijn  co llega  in het 
kabinet, m evrouw V orrink , verk laard als 
m in ister van m ilieuhygiëne dat er geen 
reden is  om ongerust te zijn . En dr. 
Van Hulten b lijft.
W oorden en daden zijn  inderdaad nogal 
versch illen d . Laten wij m aar niet al te 
grote  w oorden gebruiken en m aar een 
beetje  bescheiden  b lijv en ” , aldus de heer 
E verdijk .

REACTIE

S taatssecretaris  Van Hulten reageerde 
met een ingezonden stuk in de P rov in 
c ia le  Zeeuw se Courant op de uitspraak 
van het Zeeuw se Unielid. De bewindsman 
sch reef:
,,W at mij tegenvalt is de kennis die 
de heer E verdijk  blijkt te bezitten van de

Chlisten-democraten 
congresseerden 
in Bonn
De E uropese Unie van ch ris ten -d em o- 
craten  heeft in de afgelopen week te Bonn 
haar negentiende con gres  gehouden. Het 
thema was: de ch ris ten -d em ocra tie  en de 
vooruitgang in vrijheid  en so lidariteit. 
Tot de deeln em ers behoorden K V P -p a rtij- 
voorz itte r  dr. D. de Zeeuw, de w aar- 
n em en d-voorzitter van de ARP drs. J. 
de Koning, de v ice -v o o rz itte r  van de CHU 
ds. A. O liem ans, de se cre ta r is  van de 
CHU m r. J. Jansen van Raay en de fra c t ie 
v oorz itters  m r. J. Aantjes (A R P ) en m r.
F. H. J. J. A ndriessen  (KVP).
De in leider van het congresthem a was 
dr. R ichard von W eiszacker, bestuurslid  
van de W estduitse CDU en o u d -v o o rz it te r - 
van de K irchentag-organisatie.
Andere in leiders waren de N ederlandse 
ou d -m in isters  drs. W. K. N. Schm elzer, 
v oorz itter  van de N ederlandse equipe 
van de E uropese Unie, dr. L. T idem ans, 
v ice -m in is te r -p res id en t van B elg ie  en lid 
van de C hristelijke  V olkspartij en Aldo 
M oro, m inister van buitenlandse zaken van 
Italië en lid van D em ocrazia  Christiana. 
V oorz itter  van het con gres  was de Itali
aanse m in ister-p resid en t dr. M arianc 
Rum or.
De su b-th em a 's  van het con gres waren de 
vredespolitiek , het m ilieubeheer, de 
so c ia a l-e con om isch e  politiek en de 
cultuurpolitiek.

H.L.

beslu itvorm ing in de m inisterraad en van 
taakverdelingen op een departem ent. De 
m in isters zijn  ied er  voor zich  verant
w oordelijk  v oor hun departem ent en g e - 
zam elijk  a ls  kabinet v oor  het gehele r e 
gerin gsbeleid . De staa tssecreta rissen  zijn  
alleen verantw oordelijk  voor  hun eigen 
taak binnen hun eigen departem ent. Z ij 
wonen dan ook de kabinetsvergaderingen 
alleen  bij a ls  zaken die hun eigen taak 
betreffen  in het geding zijn  en stem m en 
(zo  nodig) ze lfs  dan ook nog niet m ee. 
Aangezien ik binnen het departem ent van 
V erk eer en W aterstaat onder andere niet 
de O ostersch elde-prob lem atiek  in mijn 
takenpakket heb gekregen (en uiteraard 
helem aal niet het m ilieubeleid  o f de in 
dustrievestiging van andere dep arte
menten), heb ik over d ie onderw erpen 
'niets te b eslissen  en hebben die dus 
niets te maken met m ijn eventueel aan
b lijven  o f aftreden a ls  sta a tssecreta ris . 
Een man die zo  centraal staat in zijn 
partij en in ons bestuurlijk  apparaat op 
provinciaal niveau had m ijns inziens h ie r 
van m oeten w eten .”
Dit ingezonden stuk was voor de heer 
E versd ijk  aanleiding op zaterdag 3 no
vem ber een open b r ie f aan s ta a tsse cre 
taris  Van Hulten te schrijven . In die 
open b r ie f sprak de b r ie fs ch r ijv e r  a l-  
ie re e rs t  ov er  het ongebruikelijke feit, 
dat een bewindsman in een regionaie krant 
m et een ingezonden stuk reageert.

OPEN BRIEF

De open b r ie f luidde als volgt:
,,ln uw ingezonden stuk Schrijft u , dat het 
u tegenvalt dat ik niet op de hoogte zou 
zijn  van de besluitvorm ing in de m in ister
raad en de taakverdeling tussen de d e
partem enten. Hoewel ik als eenvoudig le 
raar bij het M iddelbaar O nderw ijs zeker 
niet zo  goed op de hoogte ben a ls  u, 
weet ik toch wel on geveer hoe deze 
taken liggen.
M aar daar gaat het niet om , dat weet t 
a ls politicu s m aar ai te goed! Het is 
natuurlijk wel grappig dat een lid van de 
regering  een regionaal politicu s , via eer 
openbare d iscu ss ie  in de krant, zegt 
dat hij niet goed op de hoogte is , m aar 
dat is  de kern van de zaak niet. Het 
gaat niet aan om  zich  te verschuilen  ach 
ter form ele  scherm en ! U sch rijft  mij na
m elijk  via de p ers  dat u als Staats
s e cre ta r is  van V erk eer en W aterstaat niet 
verantw oordelijk  bent v oor het al o f niet 
stilleggen  van de O osterscheldew erken  
en nog m inder v oor het m ilieubeleid . 
F orm eel is dat natuurlijk waar! Iedere 
s ta a tssecreta ris  heeft zo  zijn  eigen zaken, 
u o.a . de P .T .T ., het K.N.M .I. (o .a . g e 
noemd i.v .m . het rapport aangaande Total), 
de binnenscheepvaart etc. allem aal dingen 
waar u zich  politiek geen buil aan kunt 
vallen. Wat dat betreft had u net zo  goed 
sta a tssecreta ris  in het kabinet B iesheuvel 
kunnen zijn! M aar, m eneer Van Hulten, 
u bent lid van de regering , en als z o 
danig m ed e-verantw oordeiijk  voor het 
regeringsbele id ! U wilt toch niet een soort 
super-am btenaar zijn?
Wat zou u aangeschopt hebben tegen b e - 
w indsiieden, d ie zich  - zoa ls  u nu doet - 
zouden verschuilen  achter form ele  s c h e r 
men, u zou het aan de kaak hebben g e 
steld ! Want eigen lijk  laat u met dit inge
zonden stuk m erken: ,,lk  ben het met het 
beieid niet eens, m aar ik kan e r  ook niets 
aan doen, ik ben ,,m a a r”  S ta atssecre 
taris  van V erkeer en W aterstaat en de 
O ostersch elde  dat doet m ijn m in iste r !”  
M aar in de v erk iez in g sstrijd  stonden voor 
u steeds twee dingen ze e r  centraal:
1. De O ostersch elde  niet dicht en de 

werken stiileggen  (ik herinner u aan 
uw optreden te Y ersek e)

2. K ernenergie is  versch rik k elijk  (ik h er
inner aan de a cties  van het M ora 
torium  com ité , waar u aan zou m ee
werken, m aar u trok zich  terug toen u 
S taatssecretaris  werd).

A ls nu uw eigen m in ister de werken laat 
doorgaan, vindt u dat dan goed? Dat is 
de vraag! En dan niet aankomen met f o r 
m ele sm oes jes  van : ,,Dat is niet mijn 
a fd elin g !”  Dat verwacht men niet van een 
man met uw w etenschappelijke en p o li
tieke achtergrond.
A ls uw co llega  in de regering, m evr. 
V orrink , geruststellende m ededelingen 
doet over kernenergie, bent u het dan 
daar m ee eens of niet? (En denk dan 
w eer eens aan de pam fletten van het 
M oratoriu m -com ité , waarin ons de v r e s e 
lijkste dingen worden voorsp eld )! Daar 
gaat het om !

D oor uw ingezonden stukje op m ijn to e 
spraak laadt u naar de mening van velen 
- ook buiten de CHU - op zijn  minst 
de schijn  op u dat u uw eigen straatje 
wilt schoonvegen dat u zich  distantieert 
van een regering  waar u ze lf lid van 
bent! N ogm aals, fo rm ee l enkel voor uw 
eigen zaken, m aar m aterieel kunt u dat 
niet zo  afdoen.
Bovendien m eneer Van Hulten, u bent 
e r  de man niet naar om  met zom  uiterst 
bescheiden  verantw oordelijkheid genoegen 
te nemen. Jam m er genoeg ben ik niet in

de gelegenheid om u of de m in ister
president vragen te stellen  in de zin 
van:
1. Bedoelt de S taatssecretaris  van V e r 

keer en W aterstaat in het ingezonden 
stuk n .a.v. een CH U -vergadering zich 
te distantiëren van het beleid van zijn 
m in ister o .a . ten aanzien van de O o s 
terscheld e , o f is de s ta a tssecretaris  
het met dit beleid  eens?

2. Is de S taatssecretaris  het eens met 
het m ilieubeleid  van de regering ot 
d istantieert hij zich  daarvan?

N ogm aals, ik ben niet in de gelegenheid 
en ik denk dat u deze d iscu ss ie  over 
w ezen lijke vragen i.p .v . over form ele  
zaken, in de pers  niet zult voortzetten . 
Het is ech ter beslist wel zo dat al uw 
woorden, vóór de verkiezingen in Zeeland 
gesproken  (en dat waren e r 'v e le ,  want 
u bent een u iterst a ctie f man en dat 
w aardeer ik z eer ) nog niet zijn  vergeten. 
De daden van de regering - waar u deel 
van uitmaakt, zij het 'als een u iterst 
, ,bescheid en ”  sta a tssecreta ris , - zijn  in 
ieder gevai met een deel van uw woorden 
in tegenspraak.
Daar ging het om te Driewegen en niet 
over fo rm ele  Staatsrechtelijke verhou
dingen! Kom nou, m eneer Van Hulten daar 
trapt toch niemand in!

- O verigens heb ik waardering v o o r  uw 
idea lism e en ik wens u graag een suk- 
s e sv o lle  ca r r iè r e  toe in de Nederlandse 
politiek. M aar wel graag heel duidelijk! 
U hebt daar ze lf steeds om  g ev ra a g d !!!!!”  
Tot zov er  de open b r ie f van de heer 
E versd ijk  aan sta a tssecreta ris  Van 
Hulten. Ten tijde van het schrijven  van dit 
artikel was niet bekend ot de bew inds
man nog van plan was te reageren .

H.L.

De crisis in h e t Midden-Oosten:

Dr. Kruisinga: „Trad kabinet
wel goed op ?”

De v oorz itter  van de C H U -fraktie in de 
Tw eede K am er, dr. R. J. H. K ruisinga, 
heeft vorig e  week vrijdag  op een te 
’ s-G ravenzande in het Westland gehouden 
U nievergadering, de vraag gesteld  o f het 
kabinet-Den Uyl in de M idden-O osten - 
c r is is  goed is opgetreden.

,,ln  1967 was e r  een soortg e lijk e  c r is is .  
Het kabinet-D e Jong” , aldus dr. 
K ruisinga, , ,heeft toen een buitengewoon 
duidelijke opstelling gekozen. D esa ln iet
temin w erd kort nadien de toenm alige 
m in ister van buitenlandse zaken m r. Luns 
betrokken bij bem iddelingspogingen tussen 
de A rab isch e landen en Is ra ë l” .

Dr. Kruisinga herinnerde e r  aan, dat m r. 
Luns toen in de A rab ische landen con 
tacten legde met degenen, die het bui
tenlands beleid bepalen. O nderm eer sprak 
hij herhaaldelijk  met Ryat, s e c r e ta r is 
generaal van de A rabische Liga, m et de 
p rem ier  en versch ilien de  m in isters in B e i
roet, met koning H oessein  van Jordanië 
en diens m in isters en met president 
N asser en diens m in ister van buitenlandse 
zaken in C airo.

De C H U -fractievoorzitter w ilde daarom  
m in ister Luns aan de huidige m inister 
van buitenlandse zaken, m r. M. van der 
Stoel, ten voorbeeld  stellen . ,,En nog 
wel m eer dan dat. Ik zou hem willen 
adviseren  aan ou d-m in ister Luns, die 
d ezer  dagen uit Ankara in B ru ssel te 
rugkeerde en tal van re la ties  uit de A ra 
b ische landen, als m in isters uit de 
Egyptische en S aoed i-A rab isch e  landen 
sprak, m aar eens om  advies te vragen 
hoe thans het beste in deze zaak kan w or
den gehandeld” , aldus dr. Kruisinga.

H.L.

Dr. R. J. H. Kruisinga.

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek
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PARLEMENTARIA

Burgemeestetsbenoeming en autoloze zondag bieden aktueel debat

De Tweede-Kamer zitting van 30 oktober 
tot 1 november heeft volop stof gegeven 
voor aktuele parlementaire debatten. De 
autoloze zondag bracht een ingelast debat. 
De benoeming van de socialist mr. Van der 
Lee tot burgemeester van Eindhoven gaf 
de behandeling van de begroting van 
binnenlandse zaken volop aktualiteit.
De belangrijke discussie over de'selec
tieve investeringsheffing werd daardoor 
enigszins naar de achtergrond gedrongen. 
Tenslotte kwam het belangrijkste nieuws 
buiten de Kamer vandaan: het mislukken 
van het overleg over het centraal akkoord.

AUTOLOZE ZONDAG

Bij de d iscu ss ie  o v e r  invoering van de 
autoloze, zondag w erden d oor  de K a m erle 
den d iv erse  vragen gesteld  ov er  de g e 
volgen die van deze  m aatregel z ijn  te 
verwachten.
D rs. D; F. van der M ei vroeg  onder m eer 
welke effecten  zijn  te verw achten  van de 
o lieb oycot voor  onze nationale econ om ie. 
Met nam e op het gebied van de beta lin gs
balans en het p r ijsp e il. Ook in form eerd e  
hij naar de gevolgen  v o o r  de budgettaire 
situatie. Daarnaast v roeg  hij aandacht v o o r  
de invloed van de b oycot op de p ositie  van 
de R otterdam se haven.
Sprekend ov er  het r ijverb od  m erkte de 
C H -w oord voerd er op dat hij a lle  begrip  
had v oor  deze m aatregel. Evenals andere 
sp rek ers  pleitte hij v o o r  iets la ter ingaan 
van het tijdstip  waarop het r ijv erb od  in , 
w erking treedt.
Bijzondere aandacht vroeg Van der Mei 
voor het vrijstellen van autogebruik voor 
kerkbezoek van bejaarden en het autoge
bruik door predikanten en priesters. Deze 
hebben hun auto op zondag soms nodig 
voor een goede vervulling van hun ambt. 
Als men het autogebruik voor het bezoeken 
van sportwedstrijden vrijstelt, is het vol
gens mij vanzelfsprekend dat men het 
autogebruik voordegeestelijke zorg even
eens vrijstelt, aldus Van der Mei.
Uit het antwoord dat van reg er in g sz ijd e  
d oor p re m ie r  Den Uyl, m in ister Van der 
Stoel (buitenlandse zaken), m in ister Lub- 
bers  (econ om isch e  zaken) en s ta a ts s e cre 
taris  Van Bulten (v erk eer  en w aterstaat) 
w erd gegeven bleek dat op dit mom ent 
ov er  de gevolgen  van de o lieb oy co t nog 
weinig exacte gegevens bekend zijn .
Ten aanzien van de vrij stellingen  betoogde 
sta a tssecre ta r is  Van Bulten dat predikan
ten en p r ie s te rs  een individuele onthef
fing kunnen vragen. Een a lgem ene v r i js te l
ling ging hem te ver. Een m otie die h ie r 
ov er  d oor  SGP en GPV w'erd ingediend, 
w erd aangehouden.

BENOEMINGENBELEID

Bij de behandeling van de begroting van 
Binnenlandse zaken w erd voora l aandacht 
besteed aan enkele recen te  benoem ingen. 
T ijdens het debat deelde m in ister De Gaay

D rs. D. F. V . d. Mei

Fortm an m ee dat de nieuwe co m m issa r is  
van N oord-B rabant prof. Van d er Grinten 
zich  om  p ersoon lijk e  redenen had teru g 
getrokken. Met name van K V P -z ijd e  werd 
kritiek geuit op het fe it dat in Eindhoven 
de soc ia lis t  Van d er L ee  tot b u rgem eester  
was benoem d. De w oord v oerd er van deze 
fraktie, F iev ez, diende een m otie in, 
waarin deze  benoem ing in str ijd  m et de 
inspraak van de raad w erd genoem d. 
Bij de behandeling van deze begroting 
was tussen  KVP, ARP en CRU een taak ver
deling gem aakt. W isselink  (chu) sprak over 
gew estvorm ing en het o v e rh e id s -p e rs o -  
n eelsbeleid ; A arts (kvp) sprak o v e r  de 
gem eentefinanciën en De Kwaadsteniet 
(ar) sprak onder m eer over de gron d
w etsherziening en de p ositie  van de ra a d s
leden. De w oord v oerd ers  van KVP en ARP 
hielden m aidenspeech.
Wisselink vroeg vooral aandacht voor de 
financiële .konsekwenties van de gew est
vorming. Bij de gemeenten bestaat hier
over veel onrust en zolang er onzekerheid 
blijft bestaan zal men geneigd zijn een. 
passieve houding aan te nemen.
Er zijn  reed s  v ersch illen d e  sam en w er
kingsverbanden tot stand gekom en, die 
duidelijk op de gew estvorm ing vooru it
lopen. In de praktijk haken ech ter som s 
gem eenten af wanneer o v e r  een onderw erp 
harde regelingen  gem aakt m oeten worden. 
Spreker v ro e g  o f het m ogelijk  is  na a r t i
kel 1 van de Gem eentew et ook artikel 11 een 
ruim e interpretatie te geven. V oorts  in fo r 
m eerde hij o f het nog steeds de bedoeling 
is  kleine gem eenten tussen  3000 en 6000 
inwoners te laten verdw ijnen.
W isselink vroeg  verd er  o f het niet w ense
lijk  is b ij grensw ijzig ingen  die in de K am er 
worden geam endeerd opnieuw de betrokken 
bestuurders gelegenheid te geven zich  te

beraden w anneer de v oorg este ld e  w ijz ig ing  
niet in het v o o ro v e r le g  ter  sprake is  
gebracht.
Sprekend over het personeelsbeleid zei de 
CH-afgevaardigde verbaasd te zijn dat de 
minister zijn visie op het stakingsrecht 
voor ambtenaren ex artikel 6 van het 
Europees Sociaal Handvest reeds heeft 
bekend gemaakt voordat de commissie- 
Toxopeus, die over het ambtenarensta
kingsrecht advies moet uitbrengen, haar 
rapport heeft afgerond.
B ijzond ere aandacht v roeg  hij v o o r  het 
tekort aan artsen  bij de b e d r ijfsg e n e e s 
kundige dienst. B ie rd oor  b lijft  period iek  
onderzoek  vaak achterw ege. Bet p e rce n 
tage am btenaren dat invalid iteitspensioen  
aanvraagt stijgt sterk . Een goede m edische 
en so c ia le  begeleid ing  kan dit tijd ig  v o o r 
komen en zal tevens leiden  tot m inder 
ziek teverzu im . Bet is daarom  noodzake
lijk  de geled eren  van de b e d r ijfsg e n e e s 
kundige dienst te versterk en , aldus W isse 
link.

COLLEGEVORMING

Dr. De Kwaadsteniet vroeg  de v is ie  van de 
m in ister op de co lleg evorm in g  van Staten 
en gem eenteraden. ,,Is de m in ister b ere id  
uit te spreken, nam ens het kabinet, dat op 
basis van de betreffend e w ettelijke bepa
lingen de co lle g e s  als dagelijk se  besturen  
van Raden en Staten, in belangrijke mate 
a fsp ieg e lin g sco lleg es  en niet m e e rd e r - 
h e id sco lleges  dienen te zijn , waarbij aan 
p rog ra m co lleg es  waarde m oet w orden to e 
gekend binnen het kader van de h iervoor  
w eergegeven  positiekeuze. O n zerzijds  
willen we tevens nog eens duidelijk  uit
spreken dat m eerd erh e id sco lleg es , zoa ls  
die d oor som m igen w orden voorgestaan, 
m inder d em ocra tisch  sam engestelde 
dagelijkse  besturen zijn  dan m ogelijk  is 
en uit een oogpunt van spreid ing van macht 
m inder geslaagd dan m ogelijk  is . En wij 
willen graag sam en m et het kabinet 
u iteraard p leiten  v o o r  het best m og e 
lijk e ” , aldus De Kwaadsteniet.

Spreker vroeg  voorts  op korte term ijn  
in artikel 60 van de Gem eentew et een 
onderscheid  te maken tussen  vergoeding 
v oor  . de werkzaam heden en de vergoeding 
van kosten v o o r  raadsleden, w aarbij 
vergoeding v o o r  ged erfd e inkom sten nog 
een aparte zaak is . De p os itie  van de w et
houders, m et nam e hun wedde dient even 
eens nader gereg eld  te worden. Bet lijkt, 
aldus De Kwaadsteniet, niet on redelijk  het 
fu ll-tim e  w ethoudersschap te koppelen aan 
gem eenten met 20.000 inw oners.
Spreker stelde voorts  de vraag in welke 
richting het kabinetdenkt wanneer g e s p r o 
ken wordt in de M em orie  van T oelichting  
ov er  plannen ten aanzien van de vergrotin g  
van de invloed van de k ie ze r  op de r e g e 
rin gsvorm ing.

zov er  de betrokken gem eenten binnen een 
w aterschap vallen.

POLITIEBELEID

Bij de bespreking van het onderdeel 
P olitie , voerde m r. W. Scholten (chu) 
het w oord, m ede nam ens de KVP. Spreker 
ging v oora l in op de toenem ende c r im i
naliteit.

Dit onderwerp heeft al tot veel misver
standen aanleiding gegeven, aldus 
Scholten. Wie denkt de criminaliteit en 
onveiligheid te kunnen bestrijden enkel 
en alleen door te werken aan de verbe
tering van de strukturen van onze samen
leving vergist zich. Er zullen altijd mensen 
zijn die delicten begaan.

Maar anderzijds vergist men zich even
zeer wanneer men denkt criminaliteit 
te kunnen tegengaan met de nadruk een
zijdig te leggen op hardere straffen en 
uitgebreider politie-optreden.

De ontwikkeling van de crim in a lite it tussen 
1960 en 1970 biedt een geva rieerd  beeld. 
M aar ook n a -co rre c t ie s  w'egens het to e 
genom en aantal inwmners geeft deze 
stijg ing -  m et nam e van ruw heids- en 
verm ogen sd elicten  - aanleiding tot grote  
zorg , aldns Scholten.

Een toenem end aantal burgers voelt zich  
blijkens onderzoekingen , on veilig  op 
straat, v oora l ’ s avonds.
De po litie  staat v o o r  een aanzienlijke 
taakverzw aring. De toegestane sterk te - 
com pensatie za l ech ter pas ov er  twee 
jaar op straat e ffe c t ie f  worden.

Spreker vond het bevreem dend dat men 
een d erg e lijk e  te v oorz ien e  ontwikkeling 
zo abrupt opvangt. Een ge le id e lijk e  aan
passing had m eer v o o r  de hand gelegen . 
De toenem ende aandacht v oor  de po litie  
in de begroting is  verheugend m aar slech ts 
een begin. E r zal een beleid  op m iddel
lange term ijn  gevoerd  m oeten worden. 
Wij zullen graag van de bew indslieden 
vernem en dat z ij b ij de kom ende m e e r 
jarenram ingen  hun vo lle  gew icht in de 
schaal leggen v o o r  een v e ilig ste llen  van 
de finan ciële  p r io r ite it  van de politie . 
De toegenom en taakverzw aring zal ook 
in de m aterie le  p os itie  van de p o lit ie 
am btenaar tot uitdrukking m oeten komen; 
de w erving zal optim aal m oeten w orden 
benut. B ij de beleidsm aatregelen  m oet 
voorts  rekening w orden gehouden m et de 
verw achting dat het niet u itgesloten  is 
dat de cr im in a lite it een v erd ere  v erh a r
ding zal ondergaan.

OCV M ilieuhygiëne

Van Leijenhorst vraagt aandacht 

voor verwijdering afvalstoffen
, ,Loskoppeling van de wet chem ische a f
valstoffen  en de wet bodem veron tre in i
ging kan leiden tot een verbrokkelde 
wetgeving’. Er kunnen versch illen de uit
gangspunten ontstaan, ook in rela tie  tot 
de wet op de luchtverontrein iging en de 
wet verontrein iging oppervlaktewateren. 
Zouden wij niet toem oeten naar een soort 
grondw et op de m ilieuh ygiën e?”
Dit zei drs. G. van L eijenh orst vorige  
week tijdens een openbare vergadering van 
de com m iss ie  v oor M ilieuhygiëne in de 
Tw eede Kam er.
Van L eijenhorst, die h ier namens KVP, 
ARP en CHU het woord voerde, besteedde 
veel aandacht aan de verw erking van 
afvalstoffen .
Hij herinnerde e r  aan dat vanuit de K am er 
reeds m eerm alen  gevraagd is om een 
zogenaam d , , landelijk vuilplan” , waarbij 
aandacht wordt besteed aan de verw erking 
van huisvuil en ch em isch e a fvalstoffen . 
M in ister V orrink heeft in het wetsontwerp 
ch em isch e afvalstoffen  voora l het o rg a - 
n isatiekader aangegeven. Van belang is

voora l dat een zodanige organ isatie is 
opgebouwd dat men met versch illen de  
soorten  afvalstoffen  bij versch illen de  in 
stanties terecht kan, aldus Van L e ijen 
horst. Hij vroeg om een goede c o ö r d i
natie met name tussen de gem eenten en 
het verlenen van financiële faciliteiten  
voor onderzoek op dit punt.
Spreker in form eerde w aarom  het w ets
ontwerp, betreffende de verw ijderin g  van 
autowrakken niet door de m in ister van 
m ilieu en volksgezondheid is m ede on der
tekend, hoewel deze kw estie in de T roon 
rede in verband is  gebracht m et het 
m ilieu. Hij m eende dat m in ister V orrink 
binnen het kabinet niet voidoende ruim te 
krijgt voor de taak die haar op grond van 
de zorg  voor het m ilieu  dient toe te komen. 
Van Leyenhorst betreurde het dat de 
regering blijkens persberich ten  niet mee 
wil doen aan een onderzoek dat de NAVO 
op het terre in  van verw ijdering  van a fv a l
stoffen verrich t.

H. van Spanning

GEMEENTEFINANCIEN

Naast de h eer  A arts (K V P ), die een a lg e 
meen betoog  o v e r  de hoofdlijnen  van de 
gem eentefinanciën  h ield, besteedde W is
selink aandacht aan enkele sp ecifiek e  
onderw erpen op dit terre in .

Hij vroeg vooral aandacht voor een goede 
coördinatie in het beleid ten aanzien van 
de stadsvernieuwing. Ook de gemeenten 
zullen tot een juiste afweging van priori
teiten moeten komen. In dit verband wees 
spreker op uitlatingen van minister 
Gruijters, die enige tijd geleden, voor 
zijn ministerschap, in het Parool heeft 
gesch reven ; ,,A ls  ik A m sterdam s stad s
bestuurder was zou ik rustig van jaar tot 
jaar de tekorten laten oplopen en kalm 
afwachten tot het Rijk het niet meer kan 
aanzien en wel over de brug moet komen.”  
Ik hoop van harte, aldus Wisselink, dat 
deze gedachtengang niet de leidraad van 
het kabinet zal zijn.

Spreker v ro e g  voorts  o f de m in ister b ere id  
is ook finan ciële  hulp te verlenen  aan 
gem eenten m et n iet-gem een telijk  lokaal 
openbaar v e rv o e r .
Hij in form eerd e  waaraan de voortdurend 
stijgende tekorten  bij het onderw ijs  op de 
gem eentebegroting te wijten zijn . M oet dit 
w orden toeg esch reven  aan een te royaal 
beleid  o f  m oet w orden vastgesteld  dat e r  
geen red e lijk e  verhouding bestaat tussen 
vergoeding en kosten.
W isselink  bepleitte  tenslotte bevord ering  
van goed ov e r le g  tussen  gem eenten en 
w aterschappen o v e r  de belastingheffing op 
onroerend  goed. Het is  dringend gewenst 
dat gem eenten en w aterschappen tot een 
uniform e h effingsgrondslag  kom en v oor

m r. W. Scholten

De heer Scholten diende namens CHU en 
KVP een motie in, waarin werd.gevraagd 
om een onderzoek naar de oorzaken van 
de criminaliteit en de meest adequate 
bestrijding; voorts na te gaan op welke 
wijze politietoezicht tot vermindering van 
delicten kan leiden; aan de hand van dit 
onderzoek sterkte en hulpmiddelen van de 
politie vast te stellen en in afwachting 
van de resultaten van dit onderzoek de 
tekorten bij de politie reeds nu sneller 
op te heffen.

H. van Spanning.
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WELZIJNSBELEID
D oor de uitvoerende en de overkoepelende 
organ isaties, die w erkzaam  zijn  op de te r 
reinen van gezondheidszorg , m aatschap
p elijk  w erk, jeugdwerk en geeste lijk e  
volksgezondheid , wordt m et steeds grotere  
aandrang gevraagd naar harm onisatie van 
het w elzijnsbeleid  en de w elzijnsw etge- 
ving. Steeds m eer beseffen  de a fzond er
lijk e  w erksoorten , dat z ij gerich t zijn  op 
hetzelfde doel en dat dus ge ïn tegreerd  m oet 
w orden gewerkt. Ik noem een paar v o o r 
beelden:
- In een groepspraktijk richten arts, 

maatschappelijke., gezondheidszorg en 
maatschappelijk werk zich op dezelfde 
patiënt en zijn gezin.

- Jeugdwerk, jeugdgezondheidszorg en 
jeugdbescherming richten zich op de
zelfde jongeren.

- Bureaus voor levens- en gezinsmoei
lijkheden, M.O.B.’ s ensociaal-psychia- 
trische diensten zien hun werk in elkaar 
overvloeien.

Bij de voorbereiding van de behandeling ia 
de Tweede Kamer van de Wet op de be
jaardenoorden, de Verstrekkingenwet 
maatschappelijke dienstverlening en ook 
bij de discussies over het voorontwerp 
Wet gezondheidsvoorzieningen is door alle 
koepel-organisaties aangedrongen op gro
tere eenheid van beleid. Gelijke plannings
procedures, gelijke financiering, gelijke 
beroepsprocedures, gelijke uitvoering en 
controle en gelijke rechtsposities voor het 
personeel zijn noodzakelijk om desamen
werking en de integratie van de verschil
lende werksoorten te bewerkstelligen.
De Commissie Welzijn van de Lohman 
Stichting heeft, onder voorzitterschap van 
Dr. C. Blankestijn, hierover een uitste
kend rapport gemaakt, getiteld:,,Naar een 
integraal systeem van welzijnszorg” . Dit 
rapport wordt in de kringen van de organi
saties en de departementen als een belang-

drs. A. D. W. Tilanus

rijke bijdrage beschouwd en dikwijls ge
noemd.
Reeds in 1971 heb ik bij de behandeling van 
de begrotingen van Volksgezondheid en van 
C.R.M. aangedrongen op een kaderwet, die 
de grondslagen^ en uitgangspunten van het 
beleid zou vastleggen. Dat was toen moge
lijk, omdat er mede op onze. aandrang een 
Welzijnsraad uit de Ministerraad was ge
vormd, die de coördinatie zou bevorderen. 
Sindsdien is van alle kanten in het parle
ment aangedrongen op harmonisatie en pa- 
rallelisering van de wetgeving en de sub
sidiering.
Ik heb toen onder andere gevraagd om een 
Regerings-commissaris, die de harmoni
satie ter hand zou moeten nemen, die

Beraadsgroep

KNELPUNTEN INGESTELD
Minister Van Doorn van C.R.M. heeft na 
overleg met de Welzijnsraad uit de minis
terraad een beraadsgroep ingesteld, die 
tot opdracht heeft de door de regering 
aan- de Tweede Kamer toegezegde nota 
voor te bereiden over optredende knel
punten bij de harmonisatie van welzijns
beleid en welzijnswetgeving. Leden van 
deze groep zijn: dr. C. Blankestijn, J. 
Beugels, drs. R. Hajer, mr. P. Knijpers, 
dr. A. Peper en drs. G. E. S. van Veen; 
de voorzitter is mr. R. M. Vos. Deze 
beraadsgroep heeft inmiddels een begin 
gemaakt met zijn werkzaamheden.

In het kader daarvan wil dé groep graag 
geïnformeerd worden over opvattingen en 
inzichten, welke hieromtrent leven bij 
personen en organisaties in het brede 
veld van de welzijnszorg.
Daartoe belegt de beraadsgroep een ,,open 
dag”  op, 20 november a.s. in Hotel Centraal 
te Amersfoort, eventueel uit te breiden

met een tweede ,,open dag”  op 23 no
vember a.s.
Zij die van deze gelegenheid gebruik willen 
maken om de beraadsgroep te informeren 
omtrent hun inzichten en opvattingen ter
zake van de harmonisatie van welzijns
beleid en welzijnswetgeving worden ver
zocht zich daartoe vóór uiterlijk 14 
november a.s. sehriftelijk aan te melden. 
De aanmelding dient vergezeld te zijn van 
een korte schriftelijke samenvatting van 
hetgeen men aan de beraadsgroep wenst 
voor te leggen. Na ontvangst van de 
aanmelding en de schriftelijke samen
vatting- wordt men uitgenodigd voor een 
gesprek met de beraadsgroep, teneinde het 
reeds ingezonden schriftelijke stuk toe te 
kunnen lichten. Daarbij zal ook het tijd
stip van het gesprek worden medegedeeld. 
Schriftelijke aanmeldingen richten aan de 
rapporteur van de beraadsgroep: dr. C. 
Blankestijn, p/a Duinweg 23, ’ s-Graven- 
hage, tel. (070) 512521.

rechtstreeks verbonden zou zijn aan de 
Welzijnsraad en die onafhankelijk van de 
belanghebbende departementale afdelingen 
zou kunnen werken en adviezen zou kunnen 
uitbrengen.
Het Kabinet lijkt er nu iets aan te willen 
doen. De M in ister v a n C .R .M .,d e h e e rV a n  
D oorn, heeft ingesteld de , ,B eraadsgroep  
harm onisatie w elzijnsbeleid  en w e lz ijn s 
w etgeving” . D eze groep  heeft tot opdracht 
een nota op te stellen  over de knelpunten 
op het w elzijnsterre in . D eze knelpunten
nota wil de m in ister aan de K am ér o v e r le g 
gen. D r. Blankestijn is  lid van deze b e 
raadsgroep .
De sta a tssecreta ris  van V olksgezondheid, 
de heer H endriks, heeft een com m iss ie  in 
gesteld , die zich  op korte term ijn  m oet b e 
raden over de verbetering van de organ isa 
tie en de structuur van de gezondheidszorg. 
D eze com m iss ie  schijnt haar rapport, dat 
ook aan de K am er zal worden aangeboden, 
gereed  te hebben.
Dat lijkt op z ich ze lf hoopgevend, m aar ik 
maak twee kanttekeningen:
1. Bij de beraadsgroep van C.R.M. moet 

het niet gaan pm de knelpunten, maar 
om de grondslagen voor planning, pro
grammering, financiering, uitvoering 
en contróle, beroep en rechtspositie 
van het personeel.
Niet vanuit de negatieve kant van de 
knelpunten, maar vanuit de positieve 
kant van de grondslagen kan een ka
derwet ontstaan.

2. Beide groepen beperken zich tot het 
terrein van één departement, getuige de 
bewindsman, die de groep heeft inge
steld en de samenstelling van de groe
pen. Deze eenzijdige opstelling komt 
niet tegemoet aan het ongenoegen over

. het gebrek aan coördinatie, zoals dat 
onder andere tot uiting komt in het 
commentaar van de Nationale Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn, op 
Troonrede en Miljoenennota.
Hier dreigt de harmonisatie weer ge
mist té worden.

Harmonisatie is niet een éénmalige bezig
heid van een commissie ad hoe. Het is 
een voortgaand proces. Voortdurend zullen 
nieuwe activiteiten, wetsontwerpen en sub
sidieregelingen getoetst moeten worden 
aan de grondslagen en de beleidsuitgangs
punten.
Terecht heeft de Tweede Kamer dan ook, 
met uitzondering van de Boerenpartij, de 
motie van KVP, ARP en CHU bij de Al
gemene Beschouwingen aanvaard, waarin 
gevraagd wordt naar gezamenlijke grond
slagen en beleidsuitgangspunten en naar 
de toetsing van deelw'etgeving van de 
verschillende departementen hieraan.
Wat moet er nu gebeuren?
Ten eerste moet de beraadsgroep van 
C.R.M. een ruimere opdracht krijgen: 
niet knelpunten maar grondslagen, die ook 
gelden voor andere departementen.
De beraadsgroep is hiermede bezig en Dr. 
Blankestijn heeft de vererende, maar 
moeilijke opdracht van de beraadsgroep 
gekregen als rapporteur op te treden. 
Ten tweede moet er een permanent orgaan 
komen, een regeringscommissaris of een 
klein college voor de harmonisatie van 
welzijnsbeleid en welzijnswetgeving, 
rechtstreeks verbonden aan de Welzijns
raad uit de Ministerraad.
Dit orgaan zal de harmonisatie voortdu
rend moeten begeleiden en aan de hand van 
de ervaringen met de grondslagen een ka
derwet moeten voorbereiden.
Ten derde zal de coörd inerende functie
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van de W elzijnsraad versterkt moeten 
worden. Het mag niet m eer voorkom en, 
dat door twee bew indslieden twee co m 
m iss ies  worden ingesteld m et vrijw el het
zelfde doel.
In ieder geval zal b ijvoorbeeld  voorkom en 
moeten worden, dat door versch illende 
su bsid ie - en arbeidsvoorw aarden  de o rg a 
nisaties p erson eel van elkaar kunnen w eg
trekken.
Na 20. jaar vrije groei op het welzijns
terrein is nu de tijd aangebroken om te ' 
wieden en te structureren. Kruisinga wees 
er bij de Algemene Beschouwingen op, dat 
een stuurmechanisme ontbreekt.
Dat zal er moeten komen. Maar dat zal er 
alleen kunnen komen, indien welzijnsbeleid 
gezien wordt als Kabinets-zaak en niet als 
zaak van een enkele Minister, en als de 
Welzijnsraad aan de harmonisatie yan het 
beleid de hoogste prioriteit geeft.

Tilanus

CHU-fractievooizitter Kruisinga over het falend beleid

, ,E r  is een falend m iddenstands- en land
bouw beleid. Het bouwbeleid zal de w erk
gelegenheid aantasten. Het m ilieubeleid  
is onvoldoende” . Aldus heeft de ch r is te - 
lijk -h is to r isch e  fra ctiev oorz itte r , dr. R.
J. H. K ruisinga, vorig e  week v r ijd a g 
avond gezegd op een U nievergadering 
in het W estlandse ’ s -G ravezande.
Een dag tevoren was gebleken, dat er 
m oeilijkheden waren m et het tot stand 
brengen van een centraal akkoord. ,,A ls  
er geen socia a l akkoord tot stand kom t” , 
zei dr. K ruisinga, ,,dan betekent dat 
bedrijfstak sgew ijze  onderhandelingen 
m et maandenlange onrust in het gehele 
land. Daar scheept dan het kabinet- 
Den Uyl van PvdA, D ’66, PPR en enke
le m in isters uit KVP en ARP ons land 
m ee o p ” .

Dr Kruisinga had de volgende vragen 
aan premier Den Uyl over het sociaal 
akkoord en de verwikkelingen daarom
heen:

,,Wat is er waar van het bericht, dat er 
verschil van inzicht zou zijn tussen mi- 

. nister Duisenberg en minister Lubbers 
enerzijds en minister Boersma over een 
loonbeschikking? De volksvertegenwoor
diging zal op korte termijn daarover 
moet worden geïnformeerd.

Waarom komt premier Den Uyl in de 
Stichting van de Arbeid vertellen, dat 
de centen-procentenregeling ook in de 
prijscompensatie moet worden toege
past? Terwijl dit in het voorjaar nog een 
omstreden punt was. En hij weet, dat dit 
meningsverschil in de verhouding on- 
dernemers-werknemers essentieel is. 
Terwijl uit de betrokken zinsnede in de 
troonrede en de toelichting was begre
pen, dat de centen-procentenkwestie pri
mair de initiële loonsverhoging betrof.

Waarom wil dit kabinet zelfs voor de 
laagstbetaalden de loon- en inkomsten
belasting verhogen?
De belastingvrije voet wordt in feite 
reeel verlaagd. Daarop komt de CHU 
bij het dekkingsplan terug. Wij zullen 
>daar een wijziging voorstellen” .

ZW AAR GETROFFEN

Uiteraard sprak dr. Kruisinga in het 
tuinbouwbeleid Westland over de beteke
nis van het beleid van het kabinet- Den 
Uyl voor de landbouw en de middenstand. 
,,De gebieden, waar de tuinders wonen, 
zijn wel het zwaarst getroffen” , aldus 
de CHU-fractievoorzitter. Hij .noemde: 
het Westland, de bollenstreek, de kop

van Noord-Holland, de Bommelerwaard 
en streken in Overijssel, Gelderland en 
Noord-Limburg.
,,Die streken,”  zei dr. Kruisinga, ,,krij
gen alles tegelijk: de gevolgen van üe 
revaluatie, de belastingmaatregelen; niet 
doorgaan inflatiecorrectie, huurwaarde- 
forfait, autokostenfictie en de stijgende 
energieprijzen” .
Dr. Kruisinga wees erop, hoe belangrijk 
de tuinderij voor onze economie is.
De productie bedraagt drie en een half 
miljard gulden. Daarvan is drie miljard 
voor export bestemd. Zeer velen vin
den in de tuinbouw en aanverwante be
drijven hun brood.

Volgens de CHU-fractievoorzitter meet 
het kabinet met twee maten,
,,Wat voor de werknemer moet, mag niet 
voor een middenstander en landbouwer 
van gelijke inkomenspositie. Dat is so
ciaal onrechtvaardig. Voor de tuinbouw 
in ons land zal'dit beleid blijvende scha
delijke gevolgen hebben.

Hele groepen agrariërs worden in inko
men teruggezet. De compensatie, die het 
kabinet de agrarische sector heeft toe
bedeeld, is beslist onvoldoende. De helft 
van de tuinbouw, dat zijn de bloembollen
kwekers en de boomkwekers vallen ge

heel buiten deze te krappe compensatie. 
Die moeten de schade helemaal zelf dra
gen. Waarom kan deze sector,'die onge
veer voor 1,8 miljard gulden produceert, 
ook niet als in Belgie en Duitsland in de 
lage BTW-sector terecht?” .
Dr. Kruisinga drong er in zijn rede te 
’s-Gravezande op aan, dat de tuinders 
voorrang krijgen bij de distributie van 
stookolie. Ook meende hij, dat als gevolg 
van het tarievenbeleid van de regering 
onder de huidige omstandigheden com
pensatie voor de tuinders bij de stijgen
de aardps- en olieprijzen noodzakelijk 
is. ,,Wij staan er op, dat het aardgas 
binnen het bereik van de tuinders komt 
en dat de prijs ervan niet te hoog wordt. 
Bovendien dient de omschakelings-stimu- 
lering, om van olie op gas over te ga^ , 
te worden verlengd’ '.

TOEZIEN

Inhakende op enkele andere actuele za
ken zei dr. Kruisinga dat'zijn fractie 
nauwkeurig zal toezien op het vrijstel- 
lingsbeleid in verband met het autorijden 
op zondag, voor het autovervoer met het 
oog op de kerkgang.

'De christelijk-historische fractievoor - 
zifter zegde steun toe aan de KVP- 
fractie bij moeilijkheden terzake van het 
benoemingenbeleid. Die moeilijkheden

■ kwamen vorige week tot uitdrukking na 
de benoeming van een PvdA-burgemées- 
ter in Eindhoven.

H.L.
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Haagse Courant en Volkskrant 
struikelen over de CHU
De p ositie  van de CHU is voor  enkele 
com m entatoren  onbegrijpelijk . De CHU 
heeft steeds gezegd v óór het CDA te zijn  
m aar bezw aren te hebben tegen dit kabi
net. Daarbij is een zakelijke beoordeling 
van het beleid  toegezegd.
Nu schijnt een zakelijke beoordeling van 
dit kabinet, waarbij tevens waar mogelijk 
met de CDA-partners wordt samenge
werkt, moeilijk te worden begrepen. Mis
schien moeten we zeggen dat veel com
mentatoren niet meer gewend zijn aan 
een zakelijke, constructieve oppositie. 
Voor velen geldt nog slechts dat men 
achter Den Uyl of Wiegel moet staan. 
Een andere weg kent men niet.
Velen delen de CHU gemakshalve in bij 
VVD en DS’70. Als dit in de praktijk 
niet opgaat dan deugt de Unie niet.
Ook bij de algemene beschouwingen is dit 
punt in de pers ter sprake gebracht. 
In De Nederlander van 2 november j.1. 
is Tilanus uitvoerig hierop ingegaan. 
Vorige week troffen we in de pers twee 
voorbeelden van onbegrip over de CHU aan. 
Het debat over de autoloze zondag gaf de 
Haagsche Courant van 31 oktober aan
leiding tot het volgende commentaar:
,,Op de C H U -fractie na heeft geen enkele 
groep ering  getracht politiek  munt te slaan 
uit de benarde situatie. In het algem een 
mag men zeggen: kabinet en K am er heb
ben zakelijk  gehandeld.”

Het is jammer dat de commentator van 
de Haagsche Courant deze stelling poneert 
zonder enig nadere toelichting. Welke 
passage uit de rede van Van der Mei 
geeft hem aanleiding de Unie dit verwijt 
te maken?
Met enige moeite hebben we in de rede 
van Van der Mei de volgende passage 
gevonden, die de commentator van de 
Haagsche Courant wellicht kan hebben 
bedoeld. De CH-woordvoerder zei onder 
meer:
,,D e m eeste van die veronderstellingen  
komen uiteindelijk  terecht bij een on
zorgvuldig optreden van de m in ister van 
buitenlandse zaken in deze m aterie. De 
vraag r ijs t  o f de z ien sw ijze  van de m e e r 
derheid van ons volk op de prob lem a
tiek van het M idden-O osten op een ju iste 
w ijze  door deze m in ister naar voren  is  
gebracht.
Ik meen dat het goed is  dat de regering  
thans de gelegenheid heeft, haar houding 
en haar beleid  in deze h ier te verd u i
d e lijk en .”
Het is de. meest kritische passage die wij in 
het betoog Van der Mei hebben kunnen 
vinden.
Wijkt dit nu zoveel af van andere spre
kers in de Kamer? Wij betwijfelen het. 
Ter vergelijking geven we een passage 
uit de rede van de VVD-afgevaardigde 
Portheine op dit punt.

,,A ls  men daarbij optelt het te pas en te 
onpas w illen getuigen van dit kabinet met 
nam e op het terre in  van de buitenlandse 
politiek , hetgeen ondanks de g o e d e ‘b ed oe 
lingen eerd er negatieve dan positieve  r e -  
akties wekt, dan ontstaat een klim aat 
waarin gem akkelijk  m isverstanden kunnen 
ontstaan; d ie zijn  m et betrekking tot deze 
situatie ontstaan; en die zullen m oeten 
w orden w eggenom en.”
We zouden dit voorbeeld  nog m et citaten 
uit de rede van andere w oordvoerders  
kunnen u itbreiden. M aar dit ene voorbeeld  
lijk t ons voldoende om  te kunnen zeggen 
dat de com m entator van de Haagsche 
Courant de CHU een verw ijt maakt dat 
volstrekt uit de lucht is  gegrepen.
M aar de aap kom t uit de mouw wanneer 
we het slot van dit com m entaar lezen . 
Daar vinden we de zin:
,,Het is al vaker betoogd: tijd besteed 
aan de ch ris ten -d em ocra tisch e  sam en
werking is  v erloren  tijd ” .

Het is vanzelfsprekend het goed recht 
van de Haagsche Courant om deze mening 
te verkondigen. Al doet het voor een 
zogenaamde ,,onafhankelijke krant”  wat 
vreemd aan. De onpartijdige onafhankelijk
heid van de Haagsche Courant bereikt ken
nelijk haar grens zodra de christen-de
mocratische samenwerking behandeld 
moet worden. Het zij zo. .
Maar het getuigt van weinig inzicht om 
deze visie te verbinden aan het ge
zochte en onjuiste argument, dat de CHU 
het debat over de autoloze zondag zou 
hebben aangegrepen voor partijpolitiek 
gewin.

VOLKSKRANT VINDT
CHU CONSERVATIEF

De discussie over het Politiebeleid in

de Kamer geeft de Volkskrant een ander 
argument in handen om de CHU in de 
door dit blad gewenste hoek te plaat
sen. Aanleiding hiervoor is de motie, 
die door Scholten namens KVP en CHU 
bij dit debat werd ingediend.

In het verslag van deze discussie, in 
de Volkskrant van 1 november lezen we: 
,,In de K am er wekte het al wat b ev reem 
ding dat de KVP, regerin gsp a rtij, en de 
CHU, con servatieve opp ositiep artij, e l 
kaar gevonden hadden op het punt van de 
bestrijd ing  van de cr im in a lite it” .

Kennelijk is de verslaggever van De Volks
krant - verblind door de polarisatiedrang 
van de ,,linkse drie” , ook al zover dat 
het begrip constructieve oppostie haar 
niets meer zegt.
Wanneer de CHU niet tegenover de KVP, 
aan de kant van de VVD gaat staan, 
past dit niet in het gedragspatroon dat 
de Volkskrant van de CHU wenst te zien. 
Los daarvan toont deze uitlating opnieuw 
aan hoe onhoudbaar en onlogisch de han
tering van de begrippen ,,progressief en 
conservatief”  is.

De CHU echter b lijft  getrouw aan haar 
gekozen uitgangspunt: zakelijke oppositie 
en waar m ogelijk  sam enwerking m et KVP 
en A RP. De CHU wenst zich  niet te 
laten opdelen in s ta rre  denkschem a’ s van 
, , links en re ch ts ” ; , ,p r o g re s s ie f  en con 
serv a tie f” . Dat mag v oor  de Volkskrant 
een on begrijp elijke  houding zijn . De CHU 
zal zich  niet van haar k oers  laten a f
brengen; en zich  niet zonder m eer in 
één hoek bij de VVD laten plaatsen. 
Z e lfs  niet door een charm ante v e rs la g 
g ee fster  van de Volkskrant.

H. van Spanning

REVALUATIE EN LANDBOUW
door T. Tolman lid 2e kamer CHU

Van veel zijden ontvingen wij vragen 
over de nadelige gevolgen van de reva
luatie voor de landbouw. Ondanks de 
vele publiciteit ziet men door de bomen 
het bos niet meer. Begrijpelijk, omdat ook 
met name van regeringszijde nogal tegen
strijdige mededelingen zijn gedaan door 
verschillende bewindslieden.
Gaarne wil ik een poging wagen om een 
tussentijdse bAlans op- te maken. Ook 
dat zal niet Volledig zijn; wel een poging 
om de meest saillante punten te noemen. 
Na de revaluatie op 15 september ont
vangen de vaste commissies van Finan
ciën en Landbouw op 17 september een 
brief van Staatssecretaris Van der Stee. 
Deze brief bevat de mededeling, dat de 
regering voornemens is de gevolgen van 
de revaluatie voor de inkomenspositie van 
agrariërs ten dele en tijdelijk te com
penseren, en wenst daarom zo spoedig 
mogelijk overleg. Dit overleg vindt plaats 
op 19 september.
Minister Brouwer komt niet met een 
praatje uit de losse hand, maar leest 
een verklaring voor, zodat er geen mis
verstand over de inhoud van het ge
sprokene kan bestaan.
Als belangrijke mededeling noteren wij:

a. inkomensderving in land- en tuin
bouw niet volledig compenseren;

b. land- en tuinbouw moeten nu een 
offer brengen, waardoor op langere 
termijn de economische positie van 
deze bedrijfstakken versterkt wordt.

Motivering van deze maatregel:
- -  Land- en tuinbouw hebben grootbelang 

bij bestrijding van de inflatie;
- -  inkomenssituatie in land- en tuinbouw 

is momenteel gunstig.
Wat de eerste opmerking aangaat geldt 
dat bepaald niet alleen voor deze sector, 
maar voor een ieder, terwijl met be
trekking tot de inkomenssituatie op
gemerkt moet worden, dat juist de laat
ste twee jaar het inkomen op een aan
vaardbaar niveau is gekomen. 
Staatssecretaris v. d. Stee antwoordde 
desgevraagd, dat er geen sprake kon zijn 
yan volledige compensatie.

DEMONSTRATIES

Intussen is het de. georganiseerde land
bouw duidelijk waar het om gaat. Men 
voelt zich genomen! Duizenden en dui
zenden boeren komen bijeen.
E r is een grimmige stemming. Toch weet

T. Tolm an

men ordelijk samen te komen. Ook is 
er geen sprake van een klaagzang. Maar 
men begrijpt de gang van zaken niet. 
Kort samenvattend stelt de landbouw: 
- -  Men is bereid op duidelijke wijze mee 

de inflatie te bestrijden;
- -  Men is bereid om zo nodig daar 

offers voor te brengen;
- -  Men begrijpt echter niet, dat nu een 

boerengezin gemiddeld reeds ± 40 
gulden per week aan inkomsten moet 
derven, terwijl bij monde van de Mi
nister President er voor de Icon
en salaristrekkenden in 1974 sprake 
zal zijn van een reeele inkomens
verbetering.

- -  Men vindt dat meten met twee maten.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

M inister P resid ent Den Uyl ging in zijn 
betoog o .a . u itvoerig  in op de te voeren  
inkom enspolitiek. De v ersch illen  m oesten 
k leiner worden. Hij verm eed  ech ter d i- 
rekt te antwoorden op in terrupties m et 
betrekking tot de inkom ensdaling in de 
landbouw tengevolge van de revaluatie. 
W el sprak hij van aanstaande on der- 
handelingen m et de Stichting van de Land

bouw (w elke overigens reed s  m eer dan 
15 jaar ter z ie le  is )  -  het Landbouwschap 
zal bedoeld zijn  -  m aar overigens ont
week hij con crete  beantwoording omdat de 
M in ister van Financiën op zijn  behendige 
w ijze  h ierop zou antwoorden, aldus de 
M in ister P resident.

VERRASSEND

De Minister van Financiën antwoordde 
inderdaad op de verschillende vragen. 
En hij kwam tot de conclusie, dat de 
landbouw reeds overgecompenseerd was. 
Ra, ra, hoe kan dat?
Maar nog groter wordt dit vraagteken 
als men dit antwoord plaatst naast de 
eerder genoemde uitspraken van Minister 
Brouwer en Staatssecretaris v. d. Stee. 
Er komen dus zeer tegenstrijdige stand
punten uit dit kabinet.

MOTIE KRUISINGA

Het indienen van een motie bij deze 
beschouwingen was onvermijdelijk. Onze 
fractie-voorzitter Dr. Kruisinga zorgde 
daarvoor.
De motie werd zeer begrijpelijk met ruime 
meerderheid in de Kamer aanvaard. Op 
dat moment straalden de gezichten van de 
bewindslieden niet van grote blijdschap 
- integendeel - maar aanneming van deze 
grote motie was een feit.

PRULLEM AND

Na het eerstvolgende kabinetsberaad (we 
blijven de gang van zaken op de voet 
volgen) deelde de premier mee, dat de 
motie Kruisinga bij de overbodige stuk
ken zou worden gedeponeerd.
Een merkwaardige uitspraak!
Een arrogante uitspraak!
Een vroegtijdige uitspraak!
Afgezien van het respect tegenover het 
parlement moesten immers de onder- 
handelingen met het bedrijfsleven - land
bouw en middenstand - nog aanvangen. 
Een dergelijke uitspraak maakt vruchtbaar 
en reëel overleg haast onmogelijk.
Een dergelijke uitspraak tegenover de 
vakbonden met onderhandeling in het voor
uitzicht zou de premier zich niet per
mitteren.

TELEURSTELLEND

Helaas hebben, zoals eigen lijk  kon w or
den verw acht, nadere uitspraken de onder- 
handelingen een negatief resultaat op g e
leverd .
Dit is  teleurstellend . Ook de bereken ings
w ijze tussen R egering en Landbouwschap 
schijnt geen v ersch il te zijn.
W el over de uitgangspunten, nl. 3 ,5%  of 
4 ,25%  e ffectieve  revaluatie. Ook m .b.t. 
de berekening van de 60 m iljoen  ,jv o o r -  
d e e l!”  heeft de R egering haar standpunt 
gehandhaafd. M ocht achteraf blijken , dat 
het gevoerde beleid  niet slaagt, dan zal 
er sprake zijn  van een cla im  op de 
regering .
De S ierteelt laat men helaas geheel in 
de kou staan.

CONCLUSIE

De landbouw- en middengroepen moeten 
fungeren als pakezel om de inflatie te 
bestrijden; met name zij krijgen de lasten 
te dragen. Zij moeten nu reeds een voor
schot betalen, naast veel lastenverzwa
ringen die uit dit kabinetsbeleid reeds 
voortvloeien.
Te denken valt met name aan de hogere 
belastingen welke verre uitgaan boven ons 
Chr. Dem. programma.

WAT NU?

Deze vraag wordt van veel kanten ge
steld. Wij staan op het standpunt dat de 
inflatie niet met de mond, maar nu eindelijk 
met'de daad bestreden moet worden. Maar 
niet op eenzijdige wijze.
Er zijn nog correctie-mogelijkheden. Bij 
behandeling van de begroting van Econo
mische Zaken - begroting van Landbouw, 
maar voorafgaande bij de BTW voorstel
len. Of zo mogelijk door een interpellatie. 
Het kabinet-Den Uyl, dat zo pretentieus 
spreekt over inkomenspolitiek, blameert 
zich door eenzijdig landbouw en midden
stand te treffen. Juist in deze groepe
ringen komen de laagste inkomens voor. 
Wij zullen niet alleen met de mond, maar 
ook met de daad opkomen voor deze zwak
kere groepen in de samenleving.
Voor groepen als de middenstand en de 
landbouw heeft dit kabinet kennelijk geen 
belangstelling. Zij worden de dupe van het 
beleid van dit kabinet-Den Uyl.

T. Tolman
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DE CHRISTEN DEMOCRATIE IN DE PRACTIJK VAN VANDAAG
Wat verdoen wij toch een hoop tijd m et 
sam en vergaderen  en tegen elkaar aan
praten! En wat versp illen  wij toch een 
energie m et kritiek  op elkaar! A lso f  we 
alle tijd van de w ereld  hebben en a lso f 
er niet al genoeg anderen zijn  die ons 
het leven zuur trachten te maken!

Met „ w i j ”  bedoel ik de ch ris ten -d em o- 
craten, de leden en k iezers  van de KVP, 
de ARP en de CHU en hun vertegen w oor
d igers in de staten -generaal, in de p r o 
v incia le staten en in de gem eenteraden. 
We hebben verkiezingen  v oor  de deur 
staan en de andere partijen  zijn  in feite 
al gestart met de verkiezingscam pagne. 
Intussen zitten overa l in het land onze 
m ensen bij elkaar, nu eens in eigen kring, 
dan w eer met de beide andere groepen 
sam en, om te bespreken  of we in de kom en
de verkiezingen  met één lijs t  zullen uit
komen, o f a fzonderlijk , o f in tussen 
liggende variëteiten , in plaats van op pad 
te gaan om ons aan de k iezers  te p resen 
teren, om leden te werven, om  te praten 
met de m ensen (niet in de laatste plaats 
met onze eigen achterban) zitten we op twee 
- h ier in Rijnm ond ze lfs  op d r ie  - niveaus 
te beraadslagen  of we straks een beetje  
zullen sam enw erken, o f krachtig, o f niet, 
dan wel de knoop zullen doorhakken en 
met één lijs t  uitkomen.
Verzandt zo  het élan, w aarm ee we hadden 
gehoopt een nieuwe start te maken onder 
de vlag van het C hristen  D em ocratisch  
Appèl? Ik ben dankbaar v oor a lle  b e r ich 

ten die doen, blijken van groeiende v e r 
bondenheid, want ik ben op prin cip ië le  
en practisch e  gronden voorstander van 
een hechte ch ris ten -d em ocra tisch e  een 
heid. P r in cip iee l omdat ik e r  een stuk 
gehoorzaam heid in zie aan C h ristu s ’ w o o r
den uit het h ogep riesterlijk  gebed: , , opdat 
allen  één z ijn ” . En om  practisch e  redenen 
omdat, hoe de verk iezingsu itslag zal zijn, 
valt te voorz ien  dat de vertegenw oordiging 
van de con fessionelen  in de co lleg es  van 
B & W en in gedeputeerde staten zal 
worden”  gem in iseerd  als we gescheiden  
optrekken. Dan w orden we fijn  gew reven 
tussen de stenen van de p o larisa tie  en 
onder het m otto , ,verd eel en h e e rs ”  
tegen elkaar uitgespeeld.
Daarom  m oet het élan e r  In b lijven  en 
zich  richten op bundeling van krachten. 
We staan m et elkaar v oor  een goede zaak, 
die waard is  om je  e rv o o r  in te zetten. 
We willen bouwen aan een m aatschappij 
waar harm onie en verdraagzaam heid 
heersen . Dan m oet het m e van het hart 
dat het m e teleurstelt van tijd tot tijd te 
m oeten lezen  dat de landelijke politieke 
le id ers  k ittelige opm erkingen maken over 
de zu sterpartijen .
Dat speelt alleen  m aar de andere partijen  
in de kaart, die als lachende derde het 
vuurtje aanblazen. Ik zou e r  daarom  v oor 
willen pleiten dat onze landelijke p o litici 
zich  ervan onthouden kritiek op elkaar 
en eikaars partijen  uit te oefenen. Ik stel 
m e v oor  dat zulke opm erkingen doorgaans 
slech ts ter loop s  worden gem aakt, m aar we

weten nu langzam erhand wel dat ju ist die 
uitspraken altijd in de publiciteit komen. 
Daar is  m aar één rem edie  tegen: niéts 
ov er  elkaar zeggen dat kan w orden u itge
legd 'als kritiek of verdeeldheid. Het gaat 
e r  niet om dat ieder d er 3 partijen  niet 
naar eigen inzicht en overtuiging zijn  m e
ning zou kunnen geven over wat aan de 
orde is (het lie fs t één m ening), m aar zij 
m oeten ervan afzien elkaar te becom m en 
tariëren . Er zijn  nog een goede honderd 
andere leden in de Tw eede K am er, v e r 
deeld over een dozijn  partijen , om op de 
v ingers te kijken!
Met nog m aar 5 maanden v oor  de v e rk ie 
zingen van de p rovincia le  staten en 7 voor 
die van de gem eenteraden, is  het zaak 
de versch illen  in de landspolitiek een 
tijd je naar het tweede plan te schuiven. 
D aarvoor is nodig dat de drie  fr a c t ie 
v oorz itte rs , m ede namens hun fra ctie s , 
een afspraak maken dat z ij ervan zullen 
afzien  in het openbaar k ritische  op m er
kingen over elkaar te maken. Dat is  wel 
de m inste steun waarop al diegenen in 
het land die zich  op dit m om ent zo 
inspannen om de kom ende verkiezingen  
tot een su cces  te maken, m ogen rekenen. 
Met opzet zeg ik: de m inste steun, want 
e igen iijk  zouden z ij gedrieen  een krachtig 
appèl m oeten richten tot hun gezam enlijke 
achterban, om bij de kom ende verkiezingen 
de handen ineen te slaan.
Natuurlijk is  hetgeen het bestuur van het 
CDA op dit gebied doet, een goede zaak. 
M aar het w oord van de politieke le id ers

op het Binnenhof telt zw aar en m oet de 
ro l vervullen  van het cem ent tussen de 
bouwstenen van de autonom e k iesv eren i
gingen. Na a lle  verscheidenheid  en g e 
scheidenheid bij de kab inetsform atie ’ en 
rond de parlem entaire arbeid, zou z o ’n 
dem onstratie van eenheid verkwikkend en 
stim ulerend werken. A ndriessen , Aantjes 
en Kruisinga, ju llie  ■ weten toch dat de 
man en de vrouw die in stad en land zich  
inzetten v oor de ch riste lijk e  politiek ju llie  
aanm oediging net zo hard nodig hebben als 
ju llie  steun?
Het zou de zaak van de ch r is ten -d em o- 
cra tie  gew eldig veel goed doen, a ls de 
k am erfracties  de m oeite nemen om duide
lijk  in de openbaarheid te brengen waar 
ze het m et elkaar eens zijn  en waar ze 
tesam en punten uit het gezam enlijk  urgen- 
tieprogram  uitvoeren. V oora l in de steden 
zullen de k iezers  zich  straks laten leiden 
d oor wat e r  op het landelijke vlak gebeurt 
en ju ist in de steden zullen de co n fe ss io 
nelen gezam enlijk  uitkomen onder de vlag 
van de CDA. Daarom  m oeten we e r  a lles 
aandoen om het CDA in de komende 
maanden gestalte te geven en een eigen 
gezicht.

Er m oet op dat gebied nog heel wat 
gebeuren en daarom  m oeten wij onze 
krachten bundelen. ^
Laat het Binnenhof daarbij het goede 
voorbeeld  geven!

drs P . B. R. de Geus.
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Kamerleden vragen, bewindslieden antwoorden
Het p r ijsb e le id  is  niet bedoeld  a ls  een 
instrum ent v o o r  het voeren  van een n orm a 
tief inkom ensbeleid . W el is  e r  een v e r 
band tussen p r ijzen  en inkom ens. Aldus 
heeft m in ister Lubbers van econ om isch e  
zaken geantw oord op s ch r ifte lijk e  vragen 
van het ch r is te lijk -h is to r isch e  T w eed e- 
K am erlid  drs. D. F . van d er M ei ov er  
het p r ijsb e le id  ten aanzien van het m idden- 
en k lein bedrijf.

Bij de beoord elin g  van het p r ijsb e le id  
dient v o o r  wat betre ft de in kom en sposi
tie van zelfstandigen  een onderscheid  te 
worden gem aakt tussen en erzijd s  v e r 
goeding v o o r  de arbeid  van de ondernem er 
(en m edew erkende gezinsleden ) en ander
zijds een zek er  rendem ent van het eigen 
verm ogen  en een vergoeding v o o r  het 
o n d ern em ersr is ico  (tezam en netto winst). 
Het huidige p r ijsb e le id  staat een s t i j 
ging van het zgn. on d ern em ersloon  (v e r 
goeding v o o r  a rbeid ) overeen kom stig  de 
nom inale loon som stijg in g  van de w erk 
nem ers niet in de weg.

Indien een bedrijfstak  o f b ed r ijf  in de 
gevarenzone dreigt te kom en v o o r  wat 
betreft de netto winst (is  dus winst na 
aftrek on dern em ersloon ) kan ontheffing 
van de' prijzenbeschikking w orden v e r 
leend of tot een gew ijzigde toepassing 
worden besloten , aldus de bewindsman. 
Ten aanzien van de ca teg orie  van de 
lagere inkom ensgen ieters is  m om enteel 
overleg  gaande m et de cen tra le  orga n i
saties van on dern em ers  in het m idden- 
en k le in bed rijf ten einde v o o r  de in deze 
vraag bedoelde kleine zelfstandigen  te ko
men tot éen a fzon d erlijk e  regeling . Zulks 
op grond van de overw eging dat h ier 
in het a lgem een  sprake is  van een lagere  
produktiviteitsstijg ing dan het gem iddelde 
voor de betrokken secto r , terw ijl ind iv i
dueel ov er leg  o v e r  de ontwikkeling van 
de netto winst niet u itvoerbaar is . 
Uitgaande van de ge lijk e  m ogelijkheid  tot 
doorberekening van het saldo van kosten 
stijgingen en -dalingen  is  d estijd s (n o 
vem ber 1972) bij de afkondiging van de 
P rijzenbesch ikk ing goederen  en diensten 
1972 v o o r  handelaren gekozen  v o o r  een s y 
steem  van prijsbepa lin g  dat zo  nauw m o
gelijk  aansluit b ij de praktijk  van de handel. 
Bepaald is  n l., dat handelaren hun in 
koopp rijs , binnen nader aangegeven gren 
zen, m ogen v erm eerd eren  m et de op de 
peildatum gehanteerde procentuele  m arge 
( de zgn. 5 procent resp . 7 p rocen t- 
regeling). D eze reg e l is  naar het oord eel 
van de ondergetekende, zow el qua prak
tische toepasbaarheid als qua m ateriële  
inhoud, een verbeterin g  ten opzichte  van 
de zgn. ge ld m a rgereg e l d ie jarenlang 
in het kader van het p r ijsb e le id  v o o r  de 
handel heeft gegolden.
Eind m ei van dit ja a r  heeft e r , zoa ls  b e 
kend, een v ersch erp in g  van het p r ijsb e le id

v o o r  a lle  se ctoren  van het b ed rijfs lev en  
plaatsgehad. V o o r  de m otivering  van deze 
v ersch erp in g  m oge w orden verw ezen  naar 
de b r ie f  van de ondergetekende d.d. 28 
m ei 1973. Ten einde een equivalente v e r 
scherpin g v o o r  de handel te rea lise ren  
w erd de 5 p ro cen t-reg e lin g  beschouwd 
als een percentage op ja a rb a s is , hetgeen 
betekende dat de 5 p ro cen t-reg e lin g  tot 
m edio augustus 1973 zau w orden gehand
haafd.
T ijden s het o v er leg  in m ei j.1. met het 
b ed rijfs lev en  heeft de bewindsm an er  reeds 
op gew ezen , dat hij z ich  re a lise e rd e  d a t- 
hij in a lle  sectoren  van het b e d r ijfs 
leven  en igszins v e rd e r  gaat dan de m eet
lat toelaat.
M edio augustus j.1. is  het percentage g e 
noem d in de regeling  v o o r  de handel 
verhoogd van 5 procent naar 7 procent. 
D eze verhoging is  naar de mening van de 
m in ister in het a lgem een  voldoende om 
de stijg ing van de exploitatiekosten  op 
tredende in de p er iod e  augustus j.1. tot 
eind novem ber a .s . op te vangen.
In de kom ende weken za l w orden bezien  
welke w ijz ig in g  in de regeling  v o o r  de 
handel dient te w orden aangebracht v o o r  
de p er iod e  die daarna aanvangt.

BENEFIETWEDSTRIJDEN

Inspecteurs van de direkte  belastingen 
hebben van de s ta a tssecre ta r is  van finan
ciën  het v erz oek  gekregen de opbrengsten 
van benefietsp ortw ed strijden  onder de h ef
fing van de inkom stenbelasting te brengen. 
Dit is m èegedeeld  in het antwoord van 
de bewindsm an op sch r ifte lijk e  vragen 
van T w eed e-K am erleden  van KVP, ARP 
en CHU (m r. W. Schollen).
Gevraagd was o f  de s ta a tssecre ta r is  het 
uit een oogpunt van rech tvaard ige v e r 
deling van f is ca le  lasten  ju ist achtte, dat 
b eroep ssp ortbeoefen aren  geen  inkom sten
belasting betalen  ov er  aan hen toevallende 
baten van te hunnen behoeve georg an i
seerd e  benefietw edstrijden .
De bew indsm an deelde m ee het niet b e 
vredigend te achten indien v o o r  de to e 
kom st de opbrengsten  van ben efiet
w edstrijden  zonder m eer  niet aan de 
heffing van de inkom stenbelasting kunnen 
w orden onderw orpen. Vandaar het verzoek  
aan de be lastin g in sp ecteu rs.

GEEN VERDERE UITZONDERINGEN

M in ister Van Kem enade van onderw ijs 
gaat geen  v e rd e re  u itzonderingen maken 
op de cu rsusgeldverhog ing van avond- 
opleidingen. Dit b lijk t uit het antwoord 
op sch r ifte lijk e  vragen  van de T eed e - 
K am erleden  d rs . G. van L eijen h orst(C H U ) 
en m evrouw  J. G. K raa ijen veld -W ou ters 
(A R P).
De m in ister b es loo t w el de verhoging 
van de cursusgelden  v o o r  de avondop-

leidingen le ra a r  techn isch  b eroep son d er
w ijs , w aaronder de tw eejarige  v o o r 
opleiding, a lsm ede de avonsopleidingen 
v o o r  de akte Nht, ongedaan te maken. 
Maar. v o o r  de opleiding akte van b e 
kwaamheid v o o r  h oofd le idster b ij het k leu
terond erw ijs  is  hij niet tot verlaging 
overgegaan. D eze opleiding is , evenals 
ve le  opleidingen en cu rsu ssen ,- gerich t 
op de verbeterin g  van de b eroep sp ositie , 
aldus de bewindsm an.

VERMINDERING

Het is  volgens m in ister B oersm a  van 
so c ia le  zaken niet te verw achten  dat 
vergrotin g  van de m ankracht op de a r 
beidsbureaus het aantal in het b e d r ijfs 
leven  b esch ik bare  plaatsen verg root, aldus 
blijkt uit het antwoord op sch r ifte lijk e  
vragen van T w eed e-K am erleden  van KVP 
en CHU (H. W isselink). W el verw acht 
de bewindsm an, dat de aansluiting tussen 
aanwezige vraag en aanwezig aanbod bij 
vergrotin g  van de m ankracht sn e lle r  kan 
plaats vinden.
De aanwending van nieuwe instrum enten, 
die in het kader van de bestrijd in g  van 
de e x ce ss ie v e  w erkloosheid  in handen 
van de gew este lijk e  arbeidsbureaus zijn  
gelegd , vergt mankracht. De m inister 
heeft de overtuig ing dat de gegeven  u it
breid ing  van de m ankracht en m iddelen 
tot een verm ind erin g  van het aantal w erk 
lozen  za l leiden.

ONJUIST BEELD

In antwoord op sch r ifte lijk e  vragen  van 
het ch r is te lijk -h is to r isch e  Tw eede - 
K am erlid  m r. W. Scholten deelde m in ister 
V redeling  van defen sie  m ee, dat hij kennis 
nam van een artikel in de H aagsche Cou
rant van 18 augustus jongstleden , waarin 
lu itenant-generaal F. E. M eijnderts, de 
com m andant van het E erste  L eg erk orp s  
opm erkingen maakte o v e r  het w erk van 
de com m iss ie -L a n g e m e ije r , die een on
d erzoek  instelde naar v ersch illen  van 
m ening binnen de top van de landmacht. 
De generaal, aldus de bewindsm an in zijn  
antwoord, heeft v o o r  m ij overtuigend aan
getoond, dat de gec iteerd e  passage in 'de  
krant een on ju ist beeld  opriep  van hetgeen 
hij in antw oord op vragen  van de in ter 
v iew er opm erkte ov er  het w erk van de 
co m m iss ie . De betrokkene liet z ich  niet 
den igrerend uit- o v e r  de reden van in 
stelling  van de co m m iss ie  en o v e r  de 
leden o f de w erkzaam heden van de c o m 
m iss ie , aldus de m in ister .

HANOI

Het C h ris te lijk -H is tor isch e  T w eed e-K a - 
m erlid  d rs . G. van L eijen h orst stelde 
m et c o lle g a ’ s van KVP en ARP s c h r if 
te lijk e  vragen  aan sta a tssecre ta r is  K lein

D rs . G. J. van L eyenhorst

van onderw ijs  ov er  het beslu it van de 
U niversiteit van A m sterdam  de u n iv ers i-  
teit van Hanoi finan cieel te steunen. 
W elke gevolgen , aldus de kam erleden, 
heeft de sam enw erkingsovereenkom st tu s
sen beide universiteiten  v oor  de omvang 
van het budget van de A m sterdam se uni- 
yers ite it. Ook w illen z ij weten wat de aard 
is  van de uitgavenbeperking e lders op de 
universita irebegroting .

H.L.

CHU-Smallingerland
bijeen

Men berich t ons:
De CHU in Sm allingerland vergaderde 
op woensdag 24 oktober j.1..
Nadat enkele huishoudelijke zaken waren 
geregeld , w erd aandacht besteed aan de 
komende verkiezingen  voor de P ro v in c i
ale Staten en G em eenteraad.
V erd er w erd g ed iscu ss ieerd  ov er  de h e 
dendaagse politieke verhoudingen in  N e
derland. De vergadering was van mening 
dat de C h risten -D em ocra tisch e  verbon 
denheid zow el op plaatselijk  als op lande
lijk  niveau duidelijk tot uitdrukking dient 
te worden gebracht.
Tevens werd de hoop uitgesproken dat 
het bestuursorgaan van de C .D .A. erin 
zal slagen deze sam enwerking verd er te 
con cretiseren .
De vertegen w oord igers van de k iesv er
eniging Sm allingerland in Staten- en Ka- 
m erkringbestuur werden verzocht het 
standpunt van de vergadering aan deze 
besturen door te geven.

ÖOOÖÖÖOÖÖOOOOÖÖÖÖÖOÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖOOOOÖÖÓOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÖÖOOOOOC
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Sam envatting van h et rapport VERSTERKING 
VA N  DE CHRISTELIJKE VAKBEWEGING

CNV: naar een beter beleid
De CNV-bonden m oeten nauwer sam en
werken. Dan w ordt het CNV sterk er en 
dan kan het - ook na toetreding tot de fe 
deratie van vakcentrales - doelm atiger 
werken. D aarvoor is  h etn ietnodig  ee rs td e  
ophouw van de hele ch riste lijk e  vakbew e
ging ingrijpend te veranderen . De toch al 
zo schaarse tijd en energie die dat zou k os 
ten, kunnen beter w orden gebruikt om met 
de nauwere sam enw erking alvast te begin 
nen. W anneer die sam enwerking goed op 
gang komt, b lijk t vanzelf wel hoe de op 
bouw van het CNV m oet w orden veranderd. 
Dit is het dringende advies dat het Bureau 
Bosboom en Hegener de christelijke vak
beweging geeft in zijn rapport ,,Verster
king van de christelijke vakbeweging’ '. 
Het bureau vindt het CNV in zijn huidige 
vorm maar een ,,lichte”  federatie, die zich 
vrijwel alleen bezighoudt met de nationale 
standpuntbepaling tegenover overheid en 
werkgevers. Op het werkterrein van de af
zonderlijke bonden - het werk in de be
drijfstakken en het werk voor de individu
ele leden - wordt niet of nauwelijks sa
mengewerkt. De enige -■ en belangrijke - 
uitzondering is de CCOOP, waarin de 
NCBO, de ACBV, de NCOOV, de BCPAN 
en de VCLBO (alle aangesloten bij het 
CNV) samenwerken met de Prot. Chr. 
Bond van Onderwijzers (die niet bij het 
CNV is aangesloten).
De bonden treden op hun werkterrein ge
heel zelfstandig op en zijn - zeker voor wat 
de bestuurders betreft - ook zo aan hun 
zelfstandigheid gehecht, dat eerst maar 
eens móet worden aangetoond of en hoe het 
mogelijk is om in nauw'e samenwerking het 
CNV innerlijk te versterken, aldus het 
rapport. Dan kunnen we daarna wel zien wat 
er aan de opbouw van het CNV moet ver
anderen.
Bosboom en Hegener ziet tal van mogelijk
heden voor nauwere samenwerking. En het 
bureau is er een vurig voorstander van, 
omdat daardoor niet alleen de bepaling van 
standpunten naar buiten sterker kan wor
den, maar ook de dienstverlening aan de le
den van de bonden kan worden verbeterd.

IDENTITEIT EN DIENSTVERLENING

In het rapport wmrdt eerst nagegaan w'at de 
positie wordt van het'CNV als het toetreedt 
tot een ,.zware”  federatie van vakcen
trales.
De hele taak van nationale standpuntbepa
ling tegenover overheid en werkgevers 
wordt dan overgenomen dooi' de federatie. 
Drie bestuursleden, vier ol vijf beleids
medewerkers en een tiental andere mede
werkers treden dan aldirektbij de federa
tie in dienst. Andere medewerkers zullen 
later volgen.
Het CNV zal dan nog de volgende hooftaken 
hebben:
- eigen standpuntbepaling ten aanzien van 

de hüotdlijnen van beleid en bij mogelijke 
principiële verschillen van mening inde 
federatie:

- voorlichting aan de leden:
- propaganda;
- scholing en vorming;
- (voorlopig) een stuk dienstverlening aan 

de leden van de christelijke vakbewe
ging.

Is dit aantrekkelijk? Volgens het bureau 
hangt dat af van het antwoord op twee an
dere vragen, namelijk:
- hoe worden de belangen van de leden het 

beste gediend?
- hoe kan de identiteit van het CNV het 

best worden gewaarborgd?
Een antwoord in details durft het bureau 
niet te geven, omdat er nogal wat onzeker
heden zijn. Wel zegt het (vrij vertaald): 
als het CNV beide vormen van samenwer
king (dus zowel in de federatie als binnen 
het CNV zelf) afwijst, is dat ten nadele 
van de identiteit en van de dienstverlening 
aan de leden.
Een voordeel van de federatie is immers 
dat deze door de bundeling van mankracht 
bij de bepaling van standpunten een betere 
,,kwaliteit”  kan leveren dan het CNV al
leen. En wie standpunten bepaalt van min
dere kwaliteit valt door de mand. Dat is 
antipropaganda, aldus het rapport.
Ook de dienstverlening aan de leden kan 
beter zijn wanneer daar, waar dat mogelijk 
is, regionaal en plaatselijk met de andere 
vakcentrales wordt samengewerkt. Z o ’n 
samenwerking zal de wervingskracht van 
het CNV versterken, meent het bureau. 
Als het CNV wèl meedoet aan de federatie, 
zal het op sommige punten iets aan iden
titeit verliezen. Maar daar kan volgens 
Bosboom en Hegener iets tegenover wor
den gesteld, want als de nationale stand
puntbepaling door de federatie wordt over
genomen krijgen de overblijvende mensen 
bij het CNV de handen vrij om meer te 
doen aan zaken die van groot belang zijn

voor de identiteit (zoals voorlichting, 
propaganda, scholing en vorming); en 
wanneer de CNV-bonden meer gaan sa
mendoen in de sfeer van de direkte be
langenbehartiging kan er meer onderlinge 
binding tussen de leden ontstaan en mede 
daardoor een sterkere beleving van.de 
identiteit van het CNV (waarbij - aldus 
het rapport - de nadruk méér op het 
CNV en minder op de afzonderlijke bon
den moet liggen).
Daar komt nog bij dat deelname aan de 
federatie vooral op wat langere termijn 
tot kostenbesparing zal leiden of in 
elk geval kostenstijging, tot boven de 
draagkracht van het CNV zal voorkomen. 
Door die kostenstijgingen zou de kwali
teit van het werk dalen en de beweging 
verzwakken.

BELEIDSBEWAKING

Als eerste taak voor het CNV na toe
treding tot de federatie ziet het bureau 
het bepalen van een eigen standpunt in 
geval van principieel geschil binnen de 
federatie. Op de noodzaak daarvan kan 
worden gewezen door; de vertegenwoor
digers van CNV-bonden in de beleids
adviesraden, de door het CNV aangewezen 
medewerkers in de beleidsgroepen, en 
tenslotte door de CNV-bestuurders die 
deel uitmaken van het federatiebestuur.

Deze ,.signalen”  wil Bosboom enHegener 
laten opvangen door een Bureau Toetsing 
Federatiebeleid (met 1 of 2 bestuurders 
en ten hoogste 1 of 2 beleidsmedewer
kers). Dat bureau zou het federatiebeleid 
principieel moeten ,,bewaken” . Is in een 
bepaald geval eigen standpuntbepaling no
dig, dan kan daarbij wellicht een beroep 
worden gedaan op medewerking' van be
stuurders of beleidsmedewerkers van de 
aangesloten bonden. Het bureau zal aan 
de federatie niet alleen duidelijk moeten 
maken wat het CNV niet wenst,, maar 
ook wat het wèl wenst.

GEMEENSCHAPPELIJK BELEID

Ook de bonden moeten hun beleid onder
ling meer op elkaar afstemmen. Hun 
voornaamste werk ligt in de bedrijfs
takken (cao’ s e.d.). Al eerder is vast
gesteld dat:
- werkterreinen van bonden elkaar over^ 

lappen;
- de bonden ondei'ling geen overleg ple

gen over uitgangspunten en taktiek bij 
cao-onderhandelingen;

- de bonden vaak eerst zelf een beslis
sing nemen en pas daarna instemming 
vragen van de verbondsraad van het 
CNV.

In het rapport wordt daarom gepleit voor 
de instelling van een bureau, dat samen

met de bonden een gemeenschappelijk 
algemeen beleid bepaalt t.a.v. cao-onder
handelingen en aanverwante zaken.
Een ander , .versterkend”  middel kan zijn 
het werkmodel dat door een werkgroep 
,.Beleidsplan Sterk CNV”  is opgesteld. 
Hieruit moet een plan groeien w'aarin 
w'egen en middelen worden aangegeven om 
de doelstellingen van het verbond te ver
wezenlijken. Dat plan zou één algemene 
hoofddoelstelling moeten bevatten, waaruit 
doelstellingen op bepaalde gebieden wor
den afgeleid.

BEGINSELVERKLARING

Deze werkgroep heeft zich ook bezig
gehouden met de beginselverklaring, 
waarin het evangelie als enige bron voor 
het handelen van de christelijke vakbe
weging wordt genoemd. Elk nieuw lid 
moet deze beginselverklaring onderteke
nen en daarmee het evangelie als enige 
bron aanvaarden. De werkgroep vraagt 
zich af of deze beginselverklaring niet 
kan worden verruimd. Dat zou de werf
kracht van het. CNV kunnen vergroten. 
Vele niet-leden - zo meent de groep - 
kunnen zich uitstekend' met de doelen 
van de christelijke vakbeweging vereni
gen, maar niet met de beginselverkla
ring, zoals die thans onder woorden is 
gebracht.

BESTUUR

Voor de uitvoering van 'de taken die 
na toetreding tot de federatie voor het 
CNV zelf overblijven (hierboven genoemd) 
is een bestuur nodig. De voorzitter treedt 
in dienst van de federatie, maar kan 
tevens voorzitter blijven van het verbond. 
Nog twee CNV-bestuurders worden vol
gens het federatierapport bestuurder van 
de federatie. Zij zöuden volgens Bos
boom en Hegener geen lid blijven van het 
CNV-bestuur. Er zouden dan naast de 
voorzitter nog vijf CNV-bestuurders over
blijven, te weten: een vice-voorzitter 
(propaganda en voorlichting); een pen
ningmeester; twee bestuurders voor be- 
leidsbureaus; een bestuurder dienstver- 
lening/Iedenbinding.
Bosboom en Hegener wil dit bestuur 
aanvullen met ongeveer zeven voorzit
ters van aangesloten bonden, waardoor 
het verbondsbestuur üi totaal 13 leden 
zou tellen. Door, combinaties van bonden 
te vormen zou kunnen worden bereikt 
dat alle bonden in dat bestuur vertegen
woordigd zijn, zonder dat dit met name 
de voorzitters van de kleine bonden te 
zwaar zou belasten. Dit bestuur zou de 
direkte verantwoordelijkheid krijgen voor 
alle CNV-wei’k, dus ook voor het werk 
dat de bonden volgens dit rapport samen 
moeten gaan doen. De zes ,,oude”  be

stuurders zouden het dagelijks bestuur 
kunnen vormen. De verbondsraad zou wel 
blijven bestaan, maar minder vaak ver
gaderen.

SPANKRACHT

Bij deze opzet wordt het werk van het 
verbond heel anders gericht, namelijk 
meer op de leden, met alle nadruk op 
het gezamenlijk gebruik van de mankracht 
en middelen waarover de bonden beschik
ken. Alleen de bonden kunnen het ver
bond en de identiteit ervan versterken, 
aldus het rapport. Daarom dienen de 
bonden bereid te zijn stukjes zelfstan
digheid ,,in te leveren”  ten behoeve van 
het geheel.
Als de bonden daartoe niet in hoge mate 
en bij voorbaat bereid zijn, kan beter 
niet met de concrete samenwerking wor
den begonnen. ,,De bonden bezitten dan 
misschien nog wel voor enige tijd vol
doende spankracht, maar de beweging 
kennelijk niet meer” , aldus het rapport 
van Bosboom en Hegener.

INSPRAAK VAN LEDEN

Voor een goede bewaking en handhaving 
van de , identiteit zal het steeds meer 
nodig zijn bij de beleidsbepaling te weten 
hoe de leden denken over zaken die in 
de top van de vakbeweging tot geschillen 
kunnen leiden. De top van het CNV moet 
dus weten wat er aan de basis leeft. 
Anders loopt het CNV het risico van het 
verwijt, dat het in een bepaalde zaak 
een principieel standpunt inneemt, terwijl 
de leden het belangrijken vinden om soli
dair te zijn met de leden van de andere 
vakcentrales.
Daarom moeten de leden op een meer 
direkte en gerichte manier hun mening 
kunnen geven. Het bureau stelt daarom 
voor CNV-inspraakbijeenkomsten in te 
stellen. In deze bijeenkomsten - die in 
diverse plaatsen in het land moeten wor
den gehouden - kunnen de leden aan de 
hand van eenvoudig gestelde nota’s en 
vragenlijsten spreken over bepaalde on
derwerpen die in de federatie aan de 
orde komen en daar hun oordeel over 
geven. Deze bijeenkomsten - drie a vier 
maal per jaar - komen dan in de plaats 
van de slecht bezochte vergaderingen 
van besturenbonden en bondsafdelingen 
waar nationale onderwerpen worden be
sproken. Het bureau wil telkens andere 
groepen leden - met persoonlijke brie
ven - uitnodigen. Nadruk op onderlinge 
discussie - in groepjes - moet voor
komen dat vooral vanachter de bestuurs
tafel het woord wordt gevoerd.
Het bureau verwacht dat dergelijke bij
eenkomsten meer leden zullen trekken 
dan de ,,vergaderingen~met-spreker-en- 
gelegenheid-tot-vragen-stellen” . De per
soonlijke uitnodiging kan voorkomen dat 
men wegblijft omdat ,.ze het zonder mij 
ook wel kunnen stellen’ ? Instelling van 
een Bureau Inspraak bij het CNV - te 
bemannen met een verbondsbestuurder en 
een medewerker - kan ertoe meewerken 
om de inspraak reeel te maken in het 
beleid. Tot zover de samenvatting uit 
het rapport van Bosboom en Hegener 
voor het CNV.

v.D.

Nederlandse begroting in strijd met EG-voorstellen ?
Het CH U -Tweede K am erlid  m r. W .S ch o l- 
ten heeft a ls lid  van het E uropese P a r le 
ment de volgende vragen gesteld  aan de 
E uropese C om m issie ;

1. Heeft de C om m issie  kennis genom en 
van vraag en antwoord één ter v o o rb e 
reiding van de algem ene financiële b e 
schouwingen in de Tw eede K am er der 
Staten-Generaal inzake de problem atiek  
of de N ederlandse begroting v oor  het 
jaar 1974 voldoet aan de voorste llen  van 
de E uropese C om m iss ie  terzake van de 
coörd inatie van de begrotingen van de 
lidstaten.

2. Heeft de C om m issie  eveneens kennis 
genomen van hetgeen de m in ister van 
financiën, W. F. D uisenberg, op 11 okto
ber 1973 daarop aanvullend in de v erg a 
dering van de Tw eede K am er der Staten- 
G eneraal heeft m edegedeeld.

3. Kan de C om m issie  bevestigen  dat deze 
opvattingen en in terpretaties van het 
N ederlandse kabinet in overeenstem m ing 
zijn  m et de inzichten en voorste llen  van 
de C om m issie .

De vragen van de heer Schollen hebben 
betrekking op de schriftelijke behandeling 
van de miljoenennota 1974, waarin de vraag 
werd gesteld:

Kan aangegeven worden in hoeverre de 
Nederlandse ontwerpbegroting voldoet aan 
de voorstellen van de Europese Commis
sie terzake van de coördinatie van de 
begrotingen in de lidstaten?

Kan overigens ook aangegeven worden of 
op het nationale beleid van de lidstaat 
Nederland de genoemde EG-resoluties 
een doeltreffende weerslag hebben gehad?

ANT'WOORD

Minister Duisenberg heeft ' daarop het 
volgende geantwoord:
De voorstellen van de Commissie zoals 
deze zijn vervat in het ontwerp-jaarver- 
slag over de economische situatie in de 
Gemeenschap, dat deze maand in de Raad 
zal worden behandeld, houden onder meer 
in
- een voortzetting van de inflatiebestrij- 

ding door middel van een effectief 
inkomensbeleid;

- beperking van het netto financierings
tekort van het Rijk voor 1974 tot 1500 
miljoen (kasbasis);

- een groei van de rijksuitgaven voor 1974, 
die de 10 procent niet overschrijdt;

-.matiging van de snelle liquiditeiten- 
groei, die in het eerste halfjaar 1973 
is opgetreden.

De minister meent, dat het beleid van het 
kabinet ten aanzien van de inflatiebestrij- 
ding en de verdeling van inkomens, zoals 
deze mede in de ontwerp-begroting 1974 
tot uitdrukking komen, in overeen
stemming is met de inzichten van de 
Commissie op dit punt.

De geraamde financieringsbehoefte (ex
clusief aflossingen) bedraagt voor 1974, 
met inbegrip van de wijzigingen die voort

vloeien uit de revaluatie en de daarmede 
samenhangende werkgelegenheidsmaatre- 
gelen, 1870 miljoen (op kasbasis). Dit be
drag is hoger dan het desbetreffende 
voorstel van de Commissie. Daarbij dient 
evenwel te worden bedacht dat in de 
financieringsbehoefte van het Rijk geheel 
kan worden voorzien uit de middelen die 
op de voorinschrijfrekening beschikbaar 
komen, zodat geen beroep op de open 
kapitaalmarkt zal behoeven te worden 
gedaan.

De stijging van de uitgaven voor 1974, 
met inbegrip van de jongste werkgelegen- 
heidsmaatregelen, ten opzichte van de 
vermoedelijke uitkomsten voor 1973 komt 
uit op 12 procent. Exclusief de uitgaven 
voor de genoemde werkgelegenheidsmaat- 
regelen bedraagt het accres 10% procent, 
een percentage dat dicht bij de door de 
Commissie aanbevolen groeivoet ligt.

Ten opzichte van de liquiditeitsontwikke- 
ling is het beleid gericht op het voor
komen van een te ruime liquiditeitsvoor- 
ziening. De stijging van de liquiditeits- 
quote in het eerste half jaar 1973 was vooral 
een gevolg van liquiditeitstoevoer uit het 
buitenland, uitbreiding van de kredietver
lening door het bankwezen aan de parti
culiere sector en seizoenmatige liquidi- 
teitscreatie ten behoeve van de centrale 
overheid. In het tweede halfjaar zal de

Vervolg op pagina 7
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Natuurbeschermingswet 
komt op gang

Natuurgebieden worden aangewezen als 
bescherm d natuurgebied, o f zoa ls  de wet 
het plechtig  uitdrukt als , ,bescherm d na
tuurmonument” , door de m in ister of 
sta a tssecreta ris  van CRM. O ver die aan
wijzingen en de rech tsgevolgen  daarvan 
is de laatste tijd nogal wat te doen g e 
w eest in de p ers . V oor  de redaktie van 
,,Trefpunt” , tijd sch rift van het departe
ment van CRM, een reden om ov er  de toch 
wel ingewikkelde gang van zaken te in fo r 
m eren bij m r. J .A .J .M . V eraart. Hij is 
hoofd van het stafbureau B estuurlijke, Ju
rid ische  en A lgem ene Zaken bij de d ir e c 
tie Natuurbehoud en O penluchtrecreatie 
van het m in isterie  van CRM.

,,De wet draait eigenlijk om de gebieden 
die in particuliere handen zijn en.blijven 
en dan aangewezen worden als beschermd 
natuurmonument. Wat dat betreft is de 
Natuurbeschermingswet te vergelijken - 
ook in terminologie - met de Monumenten
wet, waarbij b.v. een particulier huis 
wordt'aangewezen als ,,beschermd monu
ment” .

, ,GEVOELEN KENBAAR MAKEN”

De aanwijzing als beschermd natuurge-

Mr. J.A.J. Veraart

bied houdt in, dat er in beginsel geen han
delingen mogen worden verricht, die dat 
gebied kunnen schaden of ontsieren. Maar 
de aanwijzing houdt bepaald niet in, dat 
er in zo’n gebied nu helemaal niets meer 
zou mogen gebeuren” , zegt de heer Ver
aart. Ook kan de eigenaar tegen de aan
wijzing in beroep gaan. Er vindt bovendien 
eerst een voorlopige aanwijzing plaats' 
en dan vangt een procedure van een jaar 
aan waarin alle belanghebbenden worden 
gehoord, dus ook de eigenaars en gebrui
kers van de grond. ,,Die kunnen dan bun 
gevoelen kenbaar maken zoals dat heet. 
Zij kunnen dus een bezwaarschrift in
dienen. Die bezwaarschriften komen uit
eindelijk terecht bij de Natuurbescher- 
mingsraad en bij de Rijksplanologische 
Commissie. Deze brengen het eindadvies 
uit over de voorgenomen aanwijzing” , 
aldus mr. Veraart.

UITLAATKLEPPEN

Die kwestie van het indienen van bezwa
ren en het in beroep gaan wil de heer 
Veraart nog eens nadrukkelijk onder
strepen. Het zijn eigenlijk de uitlaat
kleppen van de wet.
,,Vandaar ook, dat wij verwijten als zou 
de wet de burger teveel aan banden leg
gen van de hand wijzen. Tegen alle even
tuele onrechtvaardigheden is tot in hoog
ste instantie verweer en beroep mogelijk. 
Ten eerste kent de wet de mogelijkheid 
van het indienen van bezwaren. Vervol
gens kent de wet tegen alles en tegen ie
dere beslissing beroep toe bij de Kroon; 
ook van een geweigerde vergunning. De 
wet kent bovendien voor alle gevallen 
waar maar schade voor de eigenaar kan 
zijn ontstaan de mogelijkheid van schade
vergoeding. Is 'men het met die schade
vergoeding niet eens, dan kan men 
- alweer - in beroep gaan bij de Kroon.

OMVANGRIJKE PROCEDURE

De vrij omvangrijke procedure is in 
feite een van de oorzaken geweest, dat 
het jaren heeft geduurd voordat de wet 
,,op gang”  kwam. Nu begint er langza
merhand wat schot te komen in de aan
wijzingen tot beschermd natuurmonument.

Het is van de andere kant volgens de heer 
Vèraart niet de bedoeling de wet op zo 
grote schaal te gaan toepassen, dat het 
overal maar aanwijzingen zal regenen. 
,,Maar het is bepaald wél de bedoeling, 
dat de belangrijke natuurgebieden die 
vo.or aanwijzing in aanmerking komen 
langs die weg ook inderdaad de bescher
ming krijgen die ze verdienen” , merkt 
hij op.

BAND M ET PLANOLOGIE

Tot slot vroeg Trefpunt of de planologie

de plannen tot aanwijzing kan doorkrui
sen. Mr. Veraart: ,,In beginsel staat de 
wet geheel los van de planologische be
stemming die de grond eventueel kan heb
ben, maar er is een duidelijke verbinding 
in de wet gelegd doordat de Rijksplanolo-' 
gische Commissie - waarin alle departe
menten-, die belang hebben bij de ruimte
lijke ordening zijn vertegenwoordigd - 
advies uitbrengt. Tevens schrijft de w'et 
voor, dat de minister van CRM over de 
aanwijzing overeenstemming moet heb
ben met zijn collega van ruimtelijke oi’de- 
ning. Op deze wijze is er toch een sterke 
band gelegd met de planologie”

Vervolg van pagina 6

Nederlandse
begroting

binnenlandse liquiditeitscreatie naar 
raming van beperkter omvang zijn, mede 
als gevolg van een te verwachten liquidi- 
teitsoverschot van het Rijk. Zonodig zullen 
de monetaire autoriteiten verdere maat
regelen nemen om te ruime liquiditeits- 
verhoudingen te voorkomen.
'Wat het begrotingsbeleid betreft wordt 
voldaan aan de Raadsresolutie van 28 
juni 1973. De' stijging van de uitgaven 
voor 1974 (exclusief aflossingen, inclu
sief het jongste werkgelegenheidspro
gramma) ten opzichte van de vermoede
lijke uitkomsten 1973 komt uit op 12 
procent. Dit is minder dan de uitgaven
stijging 1973 ten opzichte ‘ van 1972 ad 
17 procent. De aanbeveling ter zake houdt 
in, dat de uitgavenstijging 1974 moet 
achterblijven bij die in 1973.

Het netto-financieringstekort (op begro- 
tingsbasis en eveneens exclusief aflos
singen) bedraagt voor 1974 2024 miljoen. 
Dit is overeenkomstig het gestelde in de 
resolutie, eveneens minder dan het netto- 
financieringstekort voor 1973 ad 2405 
miljoen.
Aan de richtlijn dat de begrotingstekorten 
in 1973 en 1974 met langlopende middelen 
moeten worden gefinancierd wordt even
eens voldaan.

Ten aanzien van een andere belangrijke 
aanbeveling uit de bovengenoemde resolu
tie, te weten een matiging van prijsstij
gingen, constateerde de EG-Raad dat de 
doelstelling - vervat in de resolutie van 
5 december 1972 - het stijgingspercen- 
tage van de consumptieprijzen in de peri
ode december 1972 tot eind 1973 tot 
4 procent terug te brengen, in de Gemeen
schap niet wordt bereikt. De Raad blijft 
aandringen op prijsmatiging. Het beleid 
van het kabinet, zoals dat mede in de 
ontwerp-rijksbegroting 1974 gestalte heeft 
gekregen, is eveneens hierop gericht.

er oyer
p e  redactie van „de Nederlander”  behoudt 
'zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten.

Autovrijezondagen en nog w a t!
Tegen de achtergrond van de boycot van 
de oliebronnen in het Midden-Oosten 
en op basis van het beleid van het 
kabinet-Den Uyl hebben wij voorlopig 
rustige zondagen met heel weinig auto’s 
op de weg.
Voor de bevordering van de zondagsrust 
is dat een niet onaardig ding maar zulke 
overwegingen hebben zeker bij de Excel
lenties Den Uyl en Van der Stoel geen 
rol gespeeld.
Nederland staat bij de Arabische staten 
in het verdomboekje en het wil mij voor
komen dat de heren in kwestie dit door 
hun methode van optreden zelf hebben 
opgeroepen.
Immers, de heren Den Uyl en Van der 
Stoel hebben zich steeds weer als b ij
zonder progressief gepresenteerd en op 
die basis hebben zij een bepaalde image 
opgebouwd waarvan ons de rekening wordt 
gepresenteerd.
Die image werd opgebouwd doordat de 
heren bij elke gelegenheid als de grote 
zedemeesters optraden die meenden dat 
zij alles wisten en die tevens meenden 
dat zij ongevraagd in heel de wereld 
hun moraliserende verhalen moesten weg
geven,
Zij wisten precies wat er in Chili verkeerd 
is, zij wisten precies wat er in Zuid-Afrika 
aan mankeerde, zij hadden een goede kijk

op Portugal en zij wisten ook precies wat 
er in Griekenland scheef zit. Zij gaven 
daarvan bij elke gelegenheid volkomen on
gevraagd maar wel met grote vrijmoedig
heid steeds weer blijk.

Zij bouwden daarmee op een image van 
,, Wereldbetuttelaars' ’ .

In het merendeel van de landen die het 
raakte kreeg niemand er hoofdpijn van 
en in de ons omringende landen van 
Europa haalde men de schouders op over 
dit typisch Nederlandse progressieve ver
schijnsel.

Bij het uitbreken van het conflict in 
het Midden-Oosten handelden de heren 
naar hetzelfde recept: Ongevraagd heb
ben beide heren met een duidelijk uitge
sproken sympathie voor Israël laten weten 
wat Arabieren en Joden moesten doen. 
Als men volwassen mensen probeert te 
betuttelen loopt daar meestal geen bloed 
uit maar in de Arabische wereld hebben 
wij in feite te maken met figuren die nog 
functioneren op het niveau- van pubers. 
En als men deze lieden-zo benadert gaat 
de kat vlot in de gordijnen.Maar de hele 
methode-an sich is verwerpelijk en werkt 
altijd averechts.
Laat ik het maar met een concreet voor

beeld toelichten. Ik woon in Zwolle in een 
rustige straat waar toch zo hier en daar 
wel eens iets scheef ligt. Als ik morgen de 
deur uitga en tegen mijn linkerbuurman 
ongevraagd zeg: De lange haren van uw 
zoon moeten worden geknipt, als ik tegen 
mijn linkerbuurvrouw ongevraagd zeg: 
U moet uw straatje nodig schrobben en 
uw ramen lappen en tegen een derde buur
vrouw dat zij haar tuintje moet wieden 
en als ik zo nog een paar moraliserende 
adviezen weggeef, dan is één ding volko
men duidelijk.

Als ik zo de zedemeester en betuttelaar 
uithang en ik krijg op het eind van de straat 
een pak op mijn hier en ginder, dan heb 
ik dat nog verdiend ook.
Uw bescheidenheid, staat er in de Bijbel, 
zij alle mensen bekend. Maar bescheiden
heid is in de progressieve winkel een on
bekend artikel.
De Apostel laat ons weten dat ,,Zich met 
eens anders doen bemoeien”  een bijzon
dere onwijze zaak is. De heer Den Uyl 
weet van huis uit bijzonder goed wat er in 
de Bijbel staat, het is erg jammer dat hij 
deze eenvoudige dingen in zijn benadering 
van wereldproblemen volkomen verdron- 

^oeft. Ik ben er van overtuigd dat 
„ Luns, die van de PvdA nog al
eens ei_n onvoldoende kreeg, ons deze 
klucht niet 'had geleverd en evenmin de 
heer Biesheuvel.

De voorzitter van de VVD heeft duidelijk 
gesteld dat hier een stuk onbekwaamheid 
aan de dag treedt en het geschutter dat 
beide heren voor de t.v. lieten zien be
vestigt dat alleen maar. Een ding moet 
mij nog van het hart.
Het optreden van beide heren en van heel 
dit kabinet is mogelijk geworden doordat 
er indertijd een tweetal ,,Gedogers”  wa
ren die de zaak hielpen inrichten en het 
startschot gaven. In een vroeger artikel 
in dit blad heb ik gesteld dat de heren 
Andriessen en Aantjes hard toe zijn aan 
een transfusie met geuzenbloed.
Zij hebben in het voorjaar precies gewe
ten wie zij op het paard zetten en het 
wordt hoog tijd dat de heren hun ver
antwoordelijkheid zien en aanvaarden en 
daarnaar handelen, ’t Volk ten baat!

H.J. Kruisselbrink, Zwolle
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Voor LOODGIETERS-, GAS, SANITAIRE- EN 
LEIWERKEN

(ook asfalt-shingles) in en op uw 
bouwwerken naar het sinds 1848 be
kende en vertrouwde adres:

GEBR. BEKKER N.V.
KELDERS 27 - LEEUWARDEN 
TELEFOON 05100-20841

è V e r i t e v o g c l  & Z o o n  A s s u r a n t i ë n

cadnuissTaa' br 
Te-ef. jt i8 ‘i-4 .de! Uw vertrouwen waard
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TUINAANLEG

BINDER B.V. - RHOON
Aanleg en onderhoud van 

GEMEENSCHAPPELIJKE TUINEN, PLANT
SOENEN, PARKEN, SCHOOLTUINEN etc.

grond- en straat
werken 
drainages - 
rioleringen 
beplantingen 
.windkeringen en 
afrasteringen 
aanleg grasgazons

onderhoud van
groenvoorzieningen
onkruidbestrijdingen
kleigrond, teelaarde
graszoden en
graszaden
bloembakken

Dor p  sd ijk 50  -5 2 - Pos t bu s  8 2 0  - R H O O N  

Tel e f oon 0 1 8 9 7  - 2 3 6 7  - 2 3 8 5

vl< vl^

alphen aan den  rijn  
07120-91543 
043-21248 
m aastricht

NV TECHNISCH BUREAU 
ALPHEN AAN DEN RJJN

metaalspuiten
machinebouw
staalkonstrukties
kranenbouw
roerwerken

AANNEMERSBEDRIJF

B.V. RADIX & VEERMAN
Oudelandswëg 30 - Telef. 03480-2204 
WOERDEN

Vebbouw - Nieuwbouw'door geheel Nederland

Makelaardij 
R. W. van Weenum

BEEMTERWEG 36 - TELEF. 05762-270 
WENUM (Gem. Apeldoorn)

TAXATIËN - VERZEKERINGEN - KREDIETEN
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Voor nieuw of 
occasion

AUTOMOBIELBEDRIJF

SUCCES
Callenbachstraat 1 

NIJKERK 
Tel. 03494-1661

* ^ * ^  *«^

GOED IDEE... voor uw bont 
in ieder geval kijken bij de 
grootste en goedkoopste 
bontzaak van Nederland. 
Duizenden korte en lange 

BONTMANTELS 
bonthoeden en -colliers te
gen aantrekkelijke lage, be
taalbare prijzen!
Bont kopen is een zaak van 
vertrouwen. Een 3-jarig ga- 
rantie-certificaat is dat ver
trouwen waard. Meer waar
borg voor bont. Desgewenst 
soepele credietservice. DE 
BONTKONING, Hoogstr. 97, 
Rotterdam-C.,
tel. 010-117.117. Groot par
keerterrein voor zaak. 
Hoogstraat 3,
(straat schuin t/o  Hema), 
Eindhoven, tel. 040-61100. 
Vrijdag koopavond tot 9 uur. 
Voorstreek 71, Leeuwarden, 
tel. 05100-20713. (In Leeu
warden is géén koopavond). 
Bij koop voor 2 personen per 
bus, trein of eigen auto 
wordt reisgeld terug betaald. 
Dus gratis reizen.

Îr*

Stelt u prijs op 

VAKWERK BOUWBEDRIJF
KWALITEITS-
ARTIKELEN P. HULSBOS Jzn. B.V.

dan
NIEUW VENNEP - Telefoon 02526-2277

VAN ABBENES- Telefoon 02524-226

ZEBEN’S
.Woninginrichtnig N.V. KERKEN- EN SCHOLEN BOUWERS

Laarstraat 12-20 
Zutphen

BURGERLIJKE EN UTILITEITSBOUW

politieke partijen, demokratisering, nieuwe bestuursvornren, so- 
ciaa1-ekonomisch beleid, woningbouw . . .

REGEREN - REAGEFfEN, een cursus burgerschapskunde

40 schriftelijke lessen voor 2 5 . -

Partijen en partijstelsels, volksvertegenwoordigers, recht en 
rechtspraak, gemeente en provincie, m'llieubeheer. ..

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteringscursus

12 schriftelijke fessen +  documentatie voor 9 . 5 0

Ontwikkelingshulp, kolonialisme, bewapeningswedloop, bevol
kingsexplosie, internationale samenwerking . . .

WERELD OP HANDEN, een cursus over ontwikkelingssamenwetking

10 schriftelij'ke lessen +  documentatie voor 1 0 . -  (i.s.m. NOVIB)

Het raadlidmaatschap, de begroting, ruimtelijke ordening, sub
sidieregelingen, gewestvorming . . .

DE GEMEENTERAAD, een cuisus gemeentepolitiek
23 S'chriftelijke lessen voor 20.-

Wet op de ondernemingsraden, vergadertedhniek, bedrijfsecono
mie, de vakbeweging, sociale verzekeringen, personeelsbeleid . . .

DE ONDERNEMINGSRAAD, een cursus voor ondernemingsraadsleden

34 schriftelijke lessen voor 3 5 . -

Vraag nog heden een folder voor nadere inlichtingen onder ver
melding van de letters NR bij

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden, telefoon (01710) 46803
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Drama Midden-Oosten tre ft Nederland

Hoewel ik in mijn vorige artikel om
trent het Midden-Oosten reeds zinspeel
de op een mogelijk soepeler opstelling 
van Israël t.a.v. de eisen van zijn tegen
standers alsmede op het gevaar van het 
sterkste Arabische wapen, n.1. de stop
zetting van de olietoevoer, is alles nog 
veel eerder werkelijkheid geworden dan 
ik zelf vermoedde.
In sneltreinvaart heeft Kissinger immers 
de strijdende partijen tot een bestands- 
overeenkomst weten te brengen, die mo
gelijkheden inhoudt voor vredesbespre
kingen aan het eind van het jaar: met 
gelijke snelheid heeft echter de olieboy
cot Nederland uit het lood geslagen en 
geleid tot een soort paniekstemming. Het 
is vooral deze stemming die het ana
lyseren van de situatie en het zo goed 
mogelijk opvangen van de gevolgen van het 
oliezwaard ten zeerste belemmert. Daar
door is ook de kans groot dat we nog 
verder wegzinken in de drabbige grond 
waarin we terecht zijn gekomen.

GESCHROKKEN

Het lijkt er op dat men in Nederland ge
schrokken is zowel van het feit dat de 
doorgaans zo verdeelde Arabische we
reld in staat bleek het gevaarlijke olie- 
wapen te hanteren alsook van de desas- 
treuse gevolgen die de inzet van dat wa
pen wel eens kan hebben voor vitale 
onderdelen van onze economie en daar
mede voor onze dagelijkse welvaart. 
Immers, het is niet uitgesloten dat de 
autoloze zondag - die overigens de mees
te mensen alleen maar wat ongerief en 
geen werkelijke schade berokkent - bij 
een consequente doorvoering van de olie
boycot over enige maanden als een b ij
kans te verwaarlozen ongemak zal wor
den ervaren, vergeleken met de andere 
gevolgen van de boycot. De huidige zorg 
om de toekomst van onze havensteden, 
essentiele slagaders van ons economisch 
leven, en van heel wat bedrijven in de 
sectoren van de industrie, de land- en 
tuinbouw en de dienstverlening, kan straks 
wel eens heel reeel blijken te zijn.
Zeker is dat bij een terugloop van de 
olietoevoer met 50% heel wat bedrijven 
plat zullen gaan, met of zonder centraal 
akkoord. Wat dit kan betekenen voor 
onze welvaart laat zich gemakkelijk ra
den.

VERWIJTEN

De talrijke Arabische verwijten jegens 
Nederland, die rechtstreeks hebben geleid 
tot de olieboycot, berusten volgens de 
Nederlandse regering slechts op , ,mis
verstanden” .
Los van de vraag, hoe een dergelijke op
eenhoping van misverstanden kan ont
staan - een punt dat zeker om een nader 
onderzoek vraagt - blijft de hele discus
sie rond de verwijten en misverstanden 
vooralsnog een ondoorzichtig karakter 
behouden. Dat komt enerzijds door de 
niet gelijkluidende verwijten in de ver
schillende Arabische persorganen, an
derzijds door het diplomatieke gordijn 
dat vele uitlatingen en ontmoetingen aan 
onze oren en ogen onttrekt. Zo geeft 
b.v. geen enkel communiqué of krant een 
duidelijke weergave van het gesprek op 17 
oktober j.1. tussen minister Van der 
Stoel en de in Den Haag geaccrediteerde 
Arabische ambassadeurs. Maar onder
tussen motiveert Algerije zijn boycot met 
te wijzen op de ,,openlijke steun”  van 
minister Van der Stoel tijdens die ont
moeting ,,jegens de annexionistische en 
agressieve standpunten van Israël te
genover de Arabische landen..... ”
Het is niet onmogelijk dat de Algerijnse 
woordvoerder op dat moment nog dacht 
aan de uitspraak van de Nederlandse 
regering enkele dagen na het uitbreken 
van het conflict, dat de Arabische troe
pen zich eerst zouden moeten terugtrek
ken achter de bestandslijn van een week 
daarvoor voordat een staakt-het-vuren 
van kracht kon worden. Een dergelijke

uitlating van Nederlandse zijde, zo ge
citeerd en gedaan op een moment dat 
de Egyptische en Syrische troepen in 
opmars waren, kan inderdaad aanlei
ding geven tot het formuleren van een 
verwijt. Toch kan en mag deze uitlating
m.i. niet los worden gezien van het tota
le verband waarindeze uitspraak is gedaan 
nl. resolutie 242 van de Veiligheidsraad 
van november 1967, waarindeze bestands
lijn uitgangspunt is voor terugtrekking van 
de troepen en regeling van het conflict. 
Daarnaast is aan te nemen dat in de 
Arabische wereld weinig waardering zal 
bestaan voor de vrijheid die particuliere 
organisaties hier hebben om steunac- 
ties te ondernemen ten gunste van die 
strijdende partij waarnaar hun sympathie 
uitgaat. Dat deze acties voor het groot
ste deel pro-Israel zijn, is een feit. 
Zowel religieuze als historische factoren 
hebben die opstelling van het merendeel 
van de Nederlandse bevolking sterk be
paald. Toch mag uit deze houding niet 
zonder meer worden afgeleid dat bij de 
officiële organen geen begrip zou be
staan voor de wensen van de Arabische 
wereld en het vraagstuk van de Pales
tijnse vluchtelingen. De Memorie van 
Toelichting op de begroting Buitenland
se Zaken voor 1974, zoals die op 18 
september j.1. aan het Nederlandse par
lement werd aangeboden, kan dienaan
gaande zeker geen aanleiding geven tot 
misverstanden en verwijten.

VRAAGTEKENS

Uit het voorafgaande mag worden opge
maakt dat ik vooralsnog geen aanleiding 
zie te concluderen dat door de bewinds
lieden van Buitenlandse Zaken duidelijke 
beleidsfouten zijn gemaakt. Opmerkin
gen zoals; wanneer Luns nog minister 
zou zijn geweest, zou de boycot ons be
spaard zijn gebleven ondanks zijn pro- 
Israelische uitlatingen zoals in 1967, vind 
ik volstrekt zinloos. De situatie van 1973 
laat zich immers niet vergelijken met die 
van 1967, temeer niet omdat in 1967 de 
Arabische landen de olie nog niet als 
wapen hadden ontdekt. Even ondoordacht 
vind ik de uitlating van een socialistisch 
kamerlid, dat minister Van der Stoel 
intern wel eens te maken zou kunnen 
hebben met een doelbewuste lobby, die ook 
zijn weerspiegeling vindt in de commen
taren van sommige publiciteitsorganen. 
De heer Van der Stoel is m.i. pienter 
genoeg om een dergelijke lobby in de ga
ten te hebben en zo nodig hard genoeg om 
zich daarvan dan te ontdoen.
Maar afgezien van dergelijke opmerkin
gen, die overigens aantonen hoe paniekerig 
en eenzijdig men reageert op de huidige 
situatie, blijven er nog wel een aantal 
vraagtekens over. Ik noem er slechts 
drie.
-Niet duidelijk is mij waarom Buitenland
se Zaken een weliswaar bekwaam maar 
niet bijster hoog gerangschikte diplomaat 
de ,,misverstanden”  in de Arabische lan
den uit de weg laat ruimen. Overigens zon
der succes. Gezien het belang van de zaak 
en de Arabische gevoeligheid voor ,,ni
veau” , had naar mijn mening deze mis
sie moeten worden vervuld door een 
topdiplomaat of een staatssecretaris.
-De ondertekening van de Verklaring van 
de negen Europese regeringen in Brus
sel op 6 november j.1. wordt door vrij
wel de gehele Nederlandse en buiten
landse pers gezien als een radicale zwen
king in de buitenlandse politiek van Ne
derland, ten opzichte van het Israelisch- 
Arabische conflict. De Arabieren zijn 
tevreden, de Fransen zijn tevreden, Is
raël is teleurgesteld. Desondanks zegt 
de Nederlandse regering bij herhaling dat 
in haar standpunt geen enkele wijziging is 
gekomen. Naar mijn mening kan dit niet 
anders betekenen dat dat óf de verklaring 
voor velerlei uitleg vatbaar is en dus 
tamelijk waardeloos, óf dat ons standpunt 
volstrekt verkeerd is overgekomen óf 
dat de regering concessies heeft ge
daan maar dit om welke reden dan ook

niet kan of wil zeggen. In elk geval 
kunnen uit zoveel verwarring gemak
kelijk nieuwe misverstanden ontstaan, 
die onze moeilijkheden alleen maar kun
nen vergroten.
-Meer in ’t algemeen kwelt mij de vraag 
in hoeverre de wijze waarop het Midden- 
Oosten conflict in al zijn facetten door 
ons wordt benaderd niet terug te voeren 
is op een stuk onervarenheid in de in
ternationale politiek. Dit kan veroorzaakt 
zijn zowel door een eeuwenlange neu
traliteitspolitiek alsook door een nog on
voldoende functioneren van een studie
richting als de Wetenschap der politiek. 
Het ontbreken van een deskundig advise
rend energieorgaan alsmede het tot voor 
kort uitblijven van een beleidsorgaan op 
het departement van Buitenlandse Zaken 
wijzen in deze richting.

PRESTIGE

Een van de ernstigste gevolgen van 
de olieboycot kan tenslotte wel eens zijn 
het prestige-verlies dat wij in de af
gelopen weken hebben geleden, hetwelk 
ook zijn weerslag nog kan hebben op 
onze economische positie na de boycot- 
periode. Dat prestige-verlies is zeker 
niet alleen te wijten aan de onduidelijk

heden in onderdelen van ons buiten
lands beleid. Het vloeit ook voort uit 
onze smeekbeden om solidariteit van 
onze Europese partners (met wie wij lang 
niet altijd solidair waren); uit de kramp
achtige wijze waarop nu Arabische di
plomaten (die wij vroeger niet serieus 
namen) in Den Haag, Brussel of Parijs 
worden geïnterviewd; uit de smachten
de blik naar Engeland om te bemidde
len als een verlate dank voor ons zwoe
gen Engeland in de Europese Gemeen
schap te krijgen, kortom uit al het ge
harrewar, dat de buitenlandse pers niet 
ontgaat. Door dit alles wordt onze in
ternationale positie meer ondermijnd 
dan men vermoedt.
De vraag of er solidariteit van onze 
Europese partners is te verwachten, kan 
ik niet met zekerheid beantwoorden, maar 
ik geloof het wel. Overigens kan de wijze 
waarop en de mate waarin die solida
riteit tot uitdrukking zal komen beter 
binnenskamers blijven. Voor alle West- 
Europese landen staan grote belangen 
op het spel, die zij ieder voor zich 
nauwlettend in de gaten houden. Zake
lijkheid brengt ons verder dan smeek
beden en slaafsheid. Bovendien is het niet 
nodig om behalve de olie ook onze waar
digheid te verliezen.

Snelle vervolging
,,Degenen, die het zondagsrijverbod heb
ben overtreden, worden snel vervolgd” . 
Dit heeft minister Van Agt van justitie 
geantwoord op schriftelijke vragen van 
het christelijk-historisch Eerste Kamer
lid mr. F. H. Piket. De senator had in 
de loop van vorige week gevraagd of de be
windsman voor een snelle vervolging van 
de overtreders van het rijverbod wilde 
zorg dragen. Vaak immers verloopt lan
ge tijd tussen het begaan van het delikt en 
de terechtzitting, aldus mr. Piket.
Tot de snelle vervolging werd besloten 
tijdens het overleg van vertegenwoor
digers van het openbaar ministerie, de 
politie en het departement van justitie 
op de dag nadat de regering besloten had 
op zondag 4 november voor de eerste maal 
een rijverbod in te stellen.
Het overleg leidde naar het oordeel van 
de minister tot een doeltreffende coördi
natie van opsporings- en vervolgings
beleid. Bij het overleg zat de gedachte 
voor dat het doel dat met het rijverbod 
wordt beoogd, alleen kan worden bereikt 
als het verbod zo strikt mogelijk wordt 
gehandhaafd. ,,Een snel, krachtig en effi
ciënt optreden is gewaarborgd” , aldus mi
nister Van Agt in zijn antwoord aan mr. 
Piket.
De bewindsman deelde voorts mee, dat 
op de eerste autoloze zondag 286 
processen-verbaal werden opgemaakt in

verband met overtreding van het zondags
rijverbod. Bij de eerste vonnissen legde 
de rechter een boete van f500 ,-- op.

VRAGEN

In schriftelijke vragen aan minister Van 
Kemenade van onderwijs en Van Agt 
van justitie hebben de christelijk-histo- 
rische senatoren prof. dr. J. W. van 
Hulst en mr. F. H. Piket gewezen op 
het feit, dat twee bij de Utrechtse recht
bank ingeschreven advocaten kantoor 
houden in het pand van het Criminologisch 
Instituut van de Rijksuniversiteit te 
Utrecht.
Gevraagd werd of de beide advocaten in 
dienst zijn van de universiteit en of zij 
de advocatuur voor eigen risico en reke
ning beoefenen. Ook willen de beide sena
toren weten als de twee advocaten in
derdaad voor eigen rekening werken, on
der welke condities dit gebeurt.
,,Achten de ministers het juist” , aldus 
prof. Van Hulst en mr. Piket, ,,dat de 
overheid casu quo enige overheidsin
stantie of van de overheid uitgaande in
stelling in haar dienst zijnde ambtenaren 
of arbeidscontractanten in de gelegenheid 
stelt een particuliere praktijk in het ge
bouw van de betrokken dienst uit te oefe
nen?”

H. L.
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Parlementaria

Mr. W. Scholten pleitte voor 
eenvorming vervolgingsbeleid
„Het vervolgingsbeleid in ons land moet 
zoveel mogelijk eenvormig worden.”  Dit 
heeft het christelijk-historische Tweede- 
Kamerlid mr. W. Scholten vorige week 
bepleit tijdens het kamerdebat over de 
begroting-1974 van het departement van 
justitie.
Het pleidooi werd gevoerd aan de hand 
van het onlangs verschenen proefschrift 
van het lid van de Unieraad, dr. H. 
Franken te Rotterdam.
Daarin wordt de vraag gesteld en beves
tigend beantwoord, dat er reden is voor 
ongerustheid ten aanzien van het functio
neren van de ' strafrechtspleging. Mr. 
Scholten noemde dit een op zich zelf 
bedroevende conclusie. Hij vroeg minister 
Van Agt niet alleen dit proefschrift grondig 
te doen bestuderen, maar ook zelfstandig 
analoge studies te verrichten. Het gelijke 
moet ook in het vervolgingsbeleid gelijk 
worden behandeld.

Ten aanzien van de straftoemeting waar
schuwde mr. Scholten ervoor, dat het

niveau van de straffen in ons land niet, 
vergeleken met de ons omringende landen, 
op een te laag niveau mag komen. Anders 
ontstaat het gevaar, dat ons land een te 
grote aantrekkingskracht gaat vormen 
voor buitenlandse criminelen.
Mr. Scholten informeerde naar de stand 
van zaken bij de reorganisatie van het 
gevangeniswezen. Hij wees op een bepaalde 
onderbezetting bij bepaalde inrichtingen, 
zoals te Rekken.
,,Laat geen gebouwen of mankracht on
gebruikt voor dienst aan de mens in 
nood” .

VEEL MOET GEBEUREN

Uitvoerig ging mr. Scholten in op het 
werk van de kinderbescherming.
Hoezeer er in de afgelopen jaren voor 
de kinderbescherming in zijn totaliteit 
veel tot stand kon worden gebracht, toch 
moet er nog veel gebeuren.
In dit verband bepleitte mr. Scholten 
verlaging van de z.g. werkbelasting (de

mr. W. Scholten

case-load) van de maatschappelijke wer
kers, verbonden aan instellingen. ,,De 
problemen, waarvoor deze werkers 
worden geplaatst, worden niet alleen 
steeds talrijker, maar ook meer diep
gaand.”
Ook vroeg mr. Scholten naar.instelling 
van eenexperimenteerpot, ter bevordering 
van integratie van het werk der kinder

bescherming met andere vormen van 
welzijnsbeleid.

WAARSCHUWING

Ten aanzien van het streven naar regio
nalisatie waarschuwde mr. Scholten voor 
te overhaaste maatregelen. De opvoeding 
van kinderen, die om welke reden dan 
ook, plaats moet vinden in een inrichting, 
is een bijzonder moeilijke zaak. De in
stellingen zijn naar specialisatie ge
differentieerd verspreid over het gehele 
land. Een aantasting van deze structuur 
door een regionalisering van de plaatsing 
is zeker niet in het belang van de be
trokken kinderen. Bovendien dient op de 
regionalisering ook noodzakelijk een 
regionalisering van de verschillende ge
specialiseerde inrichtingen te volgen. 
Hetgeen op korte termijn zeker niet 
realiseerbaar is vanwege de daarmee 
gepaard gaande hoge kosten en problemen.

COMPLIMENT

Mr. Scholten besloot zijn betoog met een 
compliment aan de vereniging van ge
rechtsdeurwaarders, die dit jaar zijn 
honderdjarig bestaan viert.

Hij wees op de belangrijke functie van de 
deurwaarder en betoonde zijn respect 
voor de wijze, waarop deze functiona
rissen in het algemeen hun taak ver
vullen. Het CHU-Kamerlid vroeg de 
minister op korte termijn te bevorderen, 
dat de persoonlijke aanwezigheid van 
deurwaarders op strafzittingen niet meer 
vereist zal zijn.

Kamerleden vragen, 
bewindslieden antwoorden
Regulering van de reklame voor sigaret
ten, shag en andere schadelijke consump
tieve artikelen. Daaraan wordt gedacht. 
Aldus heeft staatssecretaris Hendriks van 
volksgezondheid geantwoord op schrifte
lijke vragen van het christelijk-histori
sche Tweede-Kamerliddrs. G. van Leijen- 
horst. Het is mogelijk dat die regulering 
een partieel reklameverbod inhoudf.
Ook kan gedacht worden aan het ont
werpen van een regeling, op grond waar
van een voorschrift zou kunnen worden 
uitgevaardigd tot het doen aanbrengen 
van een waarschuwing op de verpakking 
van sigaretten en shag, dat roken gevaar
lijk is voor de gezondheid.

OPTREDEN

Er is opgetreden tegen woonwagenge
zinnen, die een buitenwettelijke stand
plaats hadden ingenomen bij het winkel-' 
centrum Leidsenhage te Leidschendam. 
Aldus heeft minister Van Doorn van CRM 
geantwoord op schriftelijke vragen van het 
Tweede-Kamerlid mr. W. Scholten(CHU). 
Hij had gewezen op een onhoudbare situa
tie ter plaatse. Er was volgens de mi
nister geen rechtsgrond meer voor de 
aanwezigheid van de woonwagenbewoners. 
Daarom zijn zij verwezen naar openbare 
woonwagencentra elders in het land, waar 
nog standplaatsen beschikbaar waren.

GRONDVERKOOP

In antwoord op vragen van de CHU- 
kamerleden dr. R. J. H. Kruisinga en 
mr. W. Scholten over klachten van Ne
derlanders inzake grondverkoopin Frank
rijk heeft minister Van Agt van justitie 
geantwoord dat de officier van justitie een 
gerechtelijk vooronderzoek gevorderd 
heeft naar aanleiding van de klachten 
over oplichting op bedrog, afkomstig van 
teleurgestelde kopers van percelen grond 
in Frankrijk.

De bewindsman merkte .op, dat perso
nen, die overwegen grond in het buiten
land te kopen er verstandig aan doen 
zeer voorzichtig te werk te gaan en in 
elk geval niet tot de koop te besluite^) 
voordat zij zich ter plaatse degelijk op 
de hoogte hebben gesteld.

Bij het overwegen van de vraag of maat
regelen dienen te worden getroffen op 
het stuk van reklamemededelingen over 
onroerend goed dat in het buitenland 
gelegen is, zou bezien moeten worden 
of wettelijke maatregelen een voldoen
de waarborg kunnen geven tegen on
beraden aankopen, aldus de bewindsman.

GEEN VERZOEK

Van Israëlische zijde heeft de Neder
landse regering tot vorige week geen 
verzoek om materiële hulp bereikt. Al
dus heeft minister Van der Stoel van 
buitenlandse zaken geantwoord op schrif
telijke vragen van christen-democrati-

sche Tweede-Kamerleden, onder wie mr. 
W. Scholten (CHU). De regering is van 
mening dat voor het verlenen van medi
sche en humanitaire hulp internationale 
organisaties zoals het Rode Kruis de 
voorkeur verdienen. Kanalisering van zo
danige hulp via een organisatie als 
met name het Rode Kruis biedt de ga
rantie dat werkelijk humanitaire hulp 
wordi geboden die, los van politieke mo
tieven, aan alle slachtoffers van een 
conflict als dat in het Midden-Oosten 
gelijdelijk ten goede komt.
Ten behoeve van de slachtoffers in het 
Midden-Oosten heeft het Nederlandse

Rode Kruis een bedrag van f50.000,- 
overgemaakt aan het internationale co 
mité van het Rode Kruis te Genève, 
terwijl een zending medische hulp
goederen ter waarde van f 100.000,- 
gereedgemaakt werd.

VRAGEN

Vraag van drs. G. van Leijenhorst (CHU) 
aan minister Van Kemenade van onder
wijs: Is de minister bereid een over
zicht te verstrekken van de her- en bij- 
scholingscursussen voor docenten bij het 
voortgezet onderwijs?

Vraag van drs. D. F. van der Mei (CHU) 
aan Minister Lubbers van economische 
zaken: de voorziening van de Nederland
se volkshuishouding met ruwe olie mag 
niet in gevaar komen, en daardoor zal 
voorkomen moeten worden (door prijs-

ONZE ECONOMIE IN  
5LEUTELCIJFERS
De AMRO-Bank heeft een handig vouw
blaadje uitgegeven, passend in de ge
middelde zakagenda, met tal van gegevens 
over onze economie, waarbij telkens ver
gelijking met voorgaande jaren mogelijk 
is. Merkwaardig genoeg zijn de wissel
koersen voor vreemde valuta nog die uit 
april 1973; de overige cijfers betreffen 
voorafgaande jaren, omdat immers statis
tisch materiaal over dit jaar eersthalver- 
wege 1974 - en soms dan nog niet eens 
definitief - ter beschikking komt.

Onze totale bevolking telde - afgerond - 
in 1972: 13,4 miljoen zielen, een stijging 
ten opzichte van 1971 met 0,9 procent, 
terwijl 1971 een stijging vertoonde van 1,1 
procent met het jaar daarvóór. In 1972 
waren er gemiddeld telkens 115.000 werk
lozen, een stijging t.o.v. 1971 met 66,2 

• procent, terwijl, de 69.000 werklozen van 
1971 een stijging vormden van 23,4 pro
cent vergeleken met het jaar daarvoor. 
In 1971 waren er daarentegen 107.000 
arbeidsplaatsen onbezet, in 1972 was dit 
getal gedaald tot 63.000 openstaande aan
vragen.

De bevolking van ons land is - gegevens 
uit 1971 - nog slechts voor ca. 7 procent 
werkzaam in de agrarische sector, in 
de sector industrie en bouwnijverheid 
werkt 37 procent, in de dienstensector 
ca. 44 procent en in overheidsdienst ca. 
12 procent. Nederland als agrarisch land 
is dus wel een leuk - al is het ouderwets- 
romantisch - reclame-item, in werkelijk
heid werken er al meer personen in over
heidsdienst dan in de landbouw, om nog

maar te zwijgen van de beide andere 
sectoren.......

PRODUCTIVITEIT

Stelt men de woningproductie op 100 in 
1963, dan luidt dit getal voor 1972: 152,3. 
Dat wil zeggen dat in 1972 anderhalf 
keer zoveel woningen werden voltooid als 
in 1963. Ten opzichte van 1971 een stij
ging met 11,5 procent terwijl de stijging 
van voltooide woningen uit ’t jaar 1971 
vergeleken met 1970 hoger was, n.1.
16,5 procent.
Ongeveer gelijke tred met deze cijfers 
houdt de arbeidsproductiviteit in de be-

Drs. G. J. van Leyenhorst

aanpassing) dat er gehamsterd gaat 
worden nu de prijzen eenzijdig verhoogd 
zijn.

H.L.

drijven, namelijk: stel 1963 op 100, dan 
schrijft men in 1972: 159.
In tien jaar dus anderhalf maal zo groot, 
onze arbeidersproductiviteit.

LONEN EN AUTO’S

De lonen hebben een fantastische vlucht 
genomen. Stel men het uurloon van een 
volwassene in 1954 op 100, dan is di 
getal voor 1960 reeds 145. Nog steeds 
uitgaande van 1954 is 100 vindt men voor
1971 het getal van 400 en voor 1972: 452! 
Ondanks de voortschrijdende inflatie 
waren wij in Nederland kennelijk in 
staat in 1972 ruim 3.225.000 auto’s te 
bezitten, tegenover in 1960 slechts ca. 
686.000, inclusief de vrachtauto’s. In 
dertien jaar tijds dus in ons land ruim 
vier-en-een-half keer zoveel auto’ s en 
vrachtauto’s.

In dit overzicht van steeds-meer-steeds- 
meer valt alleen op dat de koopvaardij
vloot vrij snel afneemt in tonnage, in
1972 constateerde men bijvoorbeeld een 
daling van 14,2 procent ten opzichte van 
1971.

V .  D.
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Begrofingsdebaf sociale zaken

CHU-fractie betreurt niet-tot-stand 
komen sociaal akkoord

De Tweede Kamer heeft vorige week 
en deze week de begroting-1974 van het 
departement van sociale zaken behandeld. 
Vorige week woensdag en donderdag gaven 
de kamerleden hun oordeel over het beleid 
en deze week antwoordden minister 
Boersma en staatssecretaris Mertens. 
Uiteraard stond bij dit begrotingsdebat 
het sociaal akkoord in het middelpunt 
van de belangstelling. Aan het begin van 
de vorige week leek het er op, alsof 
werkgevers- en werknemersorganisaties 
tot de afsluiting van dat akkoord zouden 
komen. Eén dag later evenwel lieten de 
werkgevers een ,,neen”  horen.

De CHU-fractie in de Tweede Kamer 
betreurde het, dat er geen sociaal akkoord 
tot stand scheen te komen. Aldus zei 
de fractievoorzitter dr. R. J. H. 
Kruisinga, die vanuit deze fractie het 
beleid van de minister van sociale zaken 
beoordeelt.

TWIJFELS

Bij zijn beschouwingen over het sociaal 
akkoord, als onderdeel van het begrotings
debat over sociale zaken, sprak dr. 
Kruisinga niet over de schuldvraag van 
het mislukken van het sociale overleg. 
,,Wij hebben wel twijfels ten aanzien 
van de uitwerking van de rol van dit 
kabinet in dit opzicht. Nu wordt hier 
en daar gesuggereerd, dat minister 
Boersma wel met een loonbeschikking 
zal komen." Dr. Kruisinga zei dat nog 
niet zo zeker te weten. ,,Ik zou haast 
zeggen: de minister en ik kennen elkaar 
langer dan vandaag."
De CHU-fractievoorzitter vervolgde: ,,ls 
de minister echt van plan daar mee 
te komen? Wanneer zou hij er eventueel 
mee willen komen? Onder welke omstan
digheden wil hij er mee komen?"
Op die vragen wilde de CHU-fractie een 
duidelijk antwoord. Ook vroeg dr. 
Kruisinga naar het oordeel van de minis
ter van economische zaken en de minister 
van financiën in relatie tot het standpunt 
van de minister van sociale zaken over 
die vragen. ,,Wat zijn de overwegingen,' 
die in de financieel-sociaal-economische 
driehoek in het kabinet spelen? En als 
de minister nu eens niet met een loon
maatregel komt, wil hij voor dat geval 
een beeld geven van wat hij verwacht 
dat in de komende maanden in de ver
schillende bedrijfstakken gaat gebeuren? 
Wil hij dat beeld eens schilderen, dat 
hij verwacht dat in de komende maanden 
b.v. in de metaal zal ontstaan? Op die 
toekomstverwachting van de minister 
hebben we nu wel recht. Alsook op mede
delingen van de minister onder wat het 
kabinet vanuit zijn regeringsverantwoor
delijkheid onder de verschillende omstan
digheden denkt te doen.
De Kamer heeft onder de huidige omstan
digheden, medio november, er ŵ el recht 
op, dat minister Boersma in dit opzicht 
voor enkele maanden vooruitziet en voor 
verschillende omstandigheden zijn be
leidsvoornemens kenbaar maakt.
Wij tasten daaromtrent volstrekt in het 
duister. Dat is in een zo belangrijke zaak 
geen goed beleid als wm daar nu niets 
definitiefs over horen." Aldus dr. 
Kruisinga vorige week donderdag.

NIET GELDIG

Overigens was de christelijk-historische 
fractievoorzitter niet erg gelukkig met

Dr. R. J. H. Kruisinga 

spreekt te Kampen
De voorzitter van de christelijk-histo
rische Tweede-Kamerfractie, dr. R. J. H. 
Kruisinga, spreekt op donderdagavond 22 
november (volgende week donderdag 
derhalve) te Kampen over ,,Het kabinet- 
Den Uyl, de middenstand, de landbouw, 
de woningbouw en het milieu” .
De vergadering wordt gehouden in de 
Washingtonzaal van het Kamper stads
herberg en vangt aan om 20.00 uur. 
Verwacht worden alle Unieleden uit 
Kampen en wijde omgeving, en belang
stellenden.

het door dit kabinet op het gebied van 
sociale zaken gevoerde beleid.
Over de gelijke beloning van de vrouw 
merkte hij o.m. op: ,,Over de werkende 
vrouw is de toelichting op de begroting- 
1974 te summier. Enige nadere informatie 
van de regering is wel gewenst. De 
voortgang is hier wel erg traag. Het is 
interessant het debat gelijke beloning 
van mannen en vrouwen voor arbeid van 
gelijke waarde uit 1955 - bijna 20 jaar 
geleden - nog eens na te lezen.
Freule Wttewaall van Stoetwegen was 
toen de grote voorvechtster van de gelijke 
beloning en ze zei onder meer:

,,Als de vrouwen iets willen be
reiken, dan leert ons de geschiedenis 
van de laatste 50 jaar, dat zij daar 
met grote hardnekkigheid voor strij
den en de eindstreep weten te halen. 
Dat houdt de Staatssecretaris met 
niet ratificeren toch niet tegen” .

Dr. R. J. H. Kruisinga.

Dr. Kruisinga wees er op, dat het allemaal 
nog niet zo voorspoedig is gegaan in die 
afgelopen 20 jaar. Recentelijk heeft de 
EEG-commissie nog eens weer de aan
dacht gevestigd op nog steeds aanwezige 
achterstelling voor een gelijke beloning 
van man en vrouw. Uit dit door de EEG- 
commissie vermelde onderzoek citeerde 
hij enkele gevallen:
,,Gebleken is, dat de verschillen in ge
middelde uurlonen van vrouwen en mannen 
in de textiel-, de voedingsbranche en de 
kledingindustrie het kleinste waren in 
Italië (13 pet.) en Frankrijk (15 pet.). 
Nederland lag met een gemiddeld ver
schil van 27 pet. het ongunstigst. In de 
elektrotechnische apparatuur waren de 
verschillen het kleinst in Frankrijk (10 
pet.), Italië (12pct.)enNederland(12pct.). 
Duitsland en België toonden daar met 
20 en resp. 21 pet. de ongunstigste s i
tuatie.”

Het onderzoek waarnaar de EEG-commis
sie verwees vond enkele jaren geleden 
plaats. De CHU-fractievoorzitter wilde 
weten als de gegevens terzake van de 
gelijke beloning van man en vrouw in
derdaad nog zo ongelijk liggen, wat de 
regering denkt te doen om hieraan een 
einde te maken. Ook vroeg hij naar de 
reactie van het kabinet op het schrijven 
van 13 juni j.1. van het Nederlands 'Vrou
wen Comité, waarin het vraagstuk van 
de gelijke beloning nadrukkelijk aan de 
orde is gesteld.

BELANGRIJKE LEEMTE

De Nederlandse Gezinsraad heeft een 
studie verricht naar de vraag ,,'Wat is 
een goede huisvrouw waard.”  Dr. Krui
singa zei, dat velen in deze kamer, en 
zeker de mannen, overtuigd zullen zijn, 
dat het heel veel is en moeilijk in geld 
is uit te drukken. Hij herinnerde er aan, 
dat hij in een vorige functie naar aan
leiding van een bezoek van de minister 
aan Tunis met minister Boersma eens 
zeer uitvoerig hierover van gedachten ge
wisseld heeft.
De Gezinsraad heeft de ,,waarde”  echter 
uitgerekend en komt tot taxaties van
f. 8.000,- totf. 23.000,-p er  jaar. Dr. Krui
singa leken deze taxaties aan de lage kant, 
maar daar ging het hem op het ogenblik 
niet om.
,,Het is niet zo belangrijk, aldus de 
voorzitter van de Nederlandse Vrouwen

centrale, dat dit loon uitbetaald kan wor
den, dan wel dat de huisvrouw ook, en dat 
blijkt duidelijk uit deze cijfers, in aan
merking behoort te komen voor de Wet 
Arbeidsongeschiktheid en een verzeke
ring voor langdurige ziekte” .
Dr. Kruisinga meende dat hier een niet 
onbelangrijke leemte in ons sociale ze
kerheidsstelsel aanwezig is. Hij, vroeg 
of de minister de mening in dit opzicht 
deelt en wat de regering denkt te onder
nemen.

ONRUST

Met betrekking tot de werkgelegenheid had 
de CHU-fractievoorzitter onder meer vra
gen ten aanzien van de textiel, de scheeps
bouw, Twenthe en de bouw. Hij herinnerde 
er aan, dat minister Pronk van ontwik
kelingssamenwerking in het voorjaar zei, 
dat de regering voornemens is om in 
het kader van de ontwikkelingshulp ook 
middelen ter beschikking te stellen voor 
de financiering van maatregelen om Ne
derlandse industrieën aan te passen aan 
de eisen van een nieuwe internationale 
arbeidsverdeling in het belang van de 
derde wereld.
Daaraan werd toegevoegd, dat deze fi
nanciering zal worden gebaseerd op strik
te criteria, die ontwikkeld zouden moe
ten worden in nauwe samenwerking met 
de vakbonden en de betreffende indus
trieën.
,,Dit is ” , aldus dr. Kruisinga, ,,een bui
tengewoon belangrijk en principieel be
leidsvoornemen van de regering, dat het 
Nederlandse werkgelegenheidsbeleid 
raakt in sectoren als de scheepsbouw 
en de textiel. Daardoor is onrust ont
staan” . Overigens, zo zei de voorzitter 
van de CHU-fractie, zijn wij ongerust 
over het verloop van de werkgelegenheid. 
Hij wilde daarom de visie van de bewinds
man op het te verwachten verloop van 
de werkgelegenheid en met name een 
vooronderstelling voor het gebied Twente 
en voor de .sector bouw.
Ook vroeg dr. Kruisinga naar de voort
gang van de voornemens, waarvan minis
ter Pronk gewaagde. Enige verdere spe- 
cificering van haar plannen, waaraan 
naar hij aanneerat wordt gewerkt, achtte 
hij van veel belang.
,,Wij moeten in de kamer uitvoerig ge
legenheid hebben hierover van gedachten 
te wisselen. En die gedachtenwisseling 
raakt zozeer de werkgelegenheid in ons 
land, dat hierover thans met de minis
ter een eerste gedachtenwisseling op zijn 
plaats is.

BELANGRIJK

Het vraagstuk van de oudere werknemer 
wordt door de CHU als één van de belang
rijkste sociale vragen van deze tijd aan
gemerkt. Dr. Kruisinga ging daarop uit
voerig in.

,,'Wij achten de vraagstukken rond de 
oudere en de minder valide werknemer één 
van de belangrijkste sociale vraagstuk
ken van deze tijd, met name dat van de 
vaste of variabele pensioenleeftijd. Ziet 
de minister reële mogelijkheden voor 
variabiliteit van de pensioenleeftijd?”  , 
Gelet op de toegenomen mechanisering, 
de voortgaande specialisering van de ar
beid, en het zich wijzigend validiteitspa- 
troon van de oudere bevolking is volgens 
dr. Kruisinga meer aandacht voor func
tiewisseling op hogere leeftijd noodzake
lijk. ,,Als we denken aan het wijzigend 
validiteitspatroon, dan moeten we daar
bij aan twee facetten denken. Ten eerste, 
bij volle werkgelegenheid zullen tal van 
minder validen in het arbeidsproces wor
den opgenomen; goede begeleiding en een 
goede plaatsing van de arbeidskrachten 
is dan noodzakelijk. Ten tweede, het va
liditeitspatroon van de ouderen toont ook 
tal van voorbeelden, waarbij men tot ar
beid op oudere leeftijd in staat is en dat 
terwille van een behoud van levensvulling 
ook wenst.
Men zou in die gevallen de vraag naar 
recht op arbeid wellicht mogen stellen. 
Dr. Kruisinga zei, graag het oordeel van 
minister Boersma te willen horen. ,,De 
maatschappelijke en technologische ont
wikkeling biedt toch meer differentiatie 
in beschikbare functies. De overheid moet 
in het kader van de éducation permanen
te en in het kader van een goede, ook 
kwalitatieve werkgelegenheidspolitiek 
hier meer activiteit ontplooien.”

Christelijk Historisch 
weekblad
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ZEER GROTE ZORGEN

De CHU-fractievoorzitter zei zeer grote 
zorgen te hebben over het inkomensbe
leid ten aanzien van de middenstand en 
de landbouw, waarover verder optreden 
van zijn Tweede-Kamerfractie is aange- 
kondigd.

,,Het inkomensbeleid tegenover de mid
denstand en de landbouw, voorzover wij 
daartoe tot nu iets van gezien hebben, 
vinden wij onbillijk en onrechtvaardig” , 
aldus dr. Kruisinga. ,,Dat hebben we 
een maand geleden bij het algemene po
litieke debat tot uitdrukking gebracht in 
een door de meerderheid van deze kamer 
aanvaarde motie. 'Wij betreuren het, dat 
naderhand premier Den Uyl een door de 
kamer aanvaarde motie naar de prulle- 
mand verwees; zeker waar die motie een 
onderwerp betrof, dat door deze regering 
tot hoofdpunt van het beleid maakt, het 
inkomensbeleid” .
Dr. Kruisinga herhaalde, dat de CHU-frac
tie die motie voor het inkomensbeleid 
van de landbouw en de middenstand essen
tieel acht. ,,Bij sociaal zwakken behoren 
niet enkel werknemers, daartoe behoren- 
en dat wordt te vaak vergeten - ook de 
middenstanders en de landbouwer.
We spreken over die sociaal zwakkeren 
in de middenstand en de landbouw van
daag ook weer erg weinig. Als het beleid 
van het kabinet daartoe aanleiding blijft 
geven zullen wij voor deze motie bij 
de interpellatie over het inkomensbeleid 
van landbouw en middenstand weer aan
dacht vragen. Waar nodig vragen wij aan
vullende uitspraken van de kamer” .

H.L.

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstnimentenfabriek
Telefoon 05130-22652
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Voldoende inspraak van 
Consument bij 
gezondheidszorg nodig
„Een samenvattend beslissingenstelsel in 
de gezondheidszorg dient gebaseerd te zijn 
op voldoende inspraak van de consument 
van de gezondheidszorg en van de werkers 
in de gezondheidszorg” . Aldus heeft de 
Chris telijk-historische fractievoorzitter 
dr. R. J. H. Kruisinga (tevens oud- 
staatssecretaris van volksgezondheid) 
vorige week gezegd op het te Amsterdam 
gehouden congres over de openbare ge- 
zondheidsregeling.
Het zal noodzakelijk zijn de plaatselijke, 
regionale, provinciale en landelijke be- 
sluitbevoegdheden te coördineren. Het 
voorontwerp van wet inzake de gezond
heidsvoorzieningen geeft volgens dr. Krui
singa een voorbeeld van een dergelijke 
constructie. Daarnaast zal de eenheid van

financiering moeten worden verkregen. 
,,Vormen en verstrekking, die het ex
perimenteel stadium hebben doorlopen 
zullen in het verstrekkingenpakket van de 
sociale verzekering moeten worden op
genomen. Daarbij moet in ons land een 
sociale planning worden ontwikkeld” , 
aldus dr. Kruisinga, In één kader van 
planning zal tezamen met de economische 
en ruimtelijke planning de sociale planning 
moeten worden opgenomen.

RAAMWERK

Dr. Kruisinga is de mening toegedaan, 
dat ten aanzien van het te construeren 
raamwerk behalve de reeds genoemde 
nog een aantal overwegingen in acht ge

nomen worden, en wel de volgende:
1. Bij de toe te delen bevoegdheden zul

len de bestuurlijke overheden: 
gemeente, regio, provincie en rijks
overheid een rol moeten spelen. Daar
bij zal een evenwichtige verdeling en 
toedeling van bevoegdheden tussen ge
meenteraad, provinciale staten en sta- 
ten-generaal moeten worden gevonden.

2. Daarbij zullen de in de gezondheids- 
wetgeving werkzame stichtingen tot 
verenigingen met mogelijk behoud van 
doelstelling en grondslag moeten wor
den omgevormd. Daarbinnen zal naar 
reële inspraak van de consument en 
van de gezondheidszorg moeten wor
den gestreefd. Daarbij zal ook de be
trokkenheid van de lokale gemeenschap, 
waar binnen de gezondheidsvoorziening 
waar het om gaat, functioneert, moeten 
worden'gestimuleerd.

Binnen de instellingen zelf zal de demo
cratisering kunnen worden doorgevoerd. 
Daardoor zullen als in het bedrijfsleven 
organen als ondernemingsraden een func
tie kunnen verkrijgen naast de lokale, 
regionale overheid en de vereniging, die 
de betrokken gezondheidsactiviteit vanuit 
de lokale gemeenschap draagt.

WETGEVING

Dr. Kruisinga zei op het congres te Am
sterdam, dat het volgende met het oog

op de wetgeving tot stand moet komen:
- een gewijzigde gezondheidswet, waar

in het bestuurlijk kader met voldoen
de inspraak in de gezondheidszorg moet 
worden geregeld,

- de wet gezondheidsvoorzieningen, die 
het voorontwerp van wet uitwerkt en 
waarbij de verhouding met de gewij
zigde gezondheidswet functioneel moet 
worden ontwikkeld,

- uitbouw van de algemene wet bijzondere 
ziektekosten (AWBZ). Deze zal de al
gemene financieringsbasis van de ge
zondheidsvoorziening kunnen scheppen. 
Opname van de extramurale voorzienin
gen in de gezondheidszorg heeft daarbij 
de grootste prioriteit, groter dan het 
overbrengen van de verstrekkingen uit 
de ziekenfondswet naar de AWBZ.

Volgens dr. Kruisinga zal door de sa
menstel van wetgeving het bestuurlijk 
en democratisch kader worden gegeven, 
komen de kwalitatieve en kwantitatieve 
begeleiding en planning-controle van de 
gezondheidsvoorzieningen tot stand enkan 
de basis gelegd worden voor efficiënte 
financiering in de gezondheidszorg.
,,Deze drie voorwaarden: democratisch 
kader, kwalitatief niveau en solide finan
ciering zijn voor een goede gezond
heidszorg in Nederland van beslissende 
betekenis” .

H. L.

DE CHU-KAMERFRACTIE EN DE GEESTELIJKE 

ZORG OP DE AUTOLOZE ZONDAG

In de afgelopen twee weken hebben vele 
leden van de CHU zich tot de christe- 
lijke-historische Tweede-Kamerfractie 
gewend, omdat zij bezwaren hadden tegen 
het beleid met betrekking tot het auto
rijden op zondag en de kerkgang.
Deze kwestie kwam ook in de Tweede Ka
mer aan de orde, en het waren de con
fessionele fracties, die bij de regering 
(vertegenwoordigd door staatssecretaris 
Van Bulten van verkeer en waterstaat) 
aandrongen op een zo soepel mogelijk 
ontheffingen- en vrijstellingsbeleid ten 
aanzien van de geestelijke zorg en de 
kerkgang.
De bewindsman zegde die soepelheid toe 
ten aanzien van invaliden, en van gees
telijken, die op zondag veel moeten rei

den, en voor hen, voor wie de eigen kerk 
niet bereikbaar is te voet, per fiets of per 
openbaar vervoer. Maar zijn stellingname 
bevredigde de christelijk-historische 
fractie niet geheel.
CHU-fraktievoorzitter dr.- R. J. H. Krui
singa zond allen, die de fractie benader
den, een antwoord - brief. In deze brief 
zette hij duidelijk het standpunt van de 
fractie uiteen, en hij deelde mee, dat de 
vinger aan de pols gehouden zal worden. 
Ik betreur, dat het door de zeer vele 
reacties niet mogelijk is u allen persoon
lijk te antwoorden en met een algemeen 
schrijven zal moeten worden volstaan. 
Het is helaas niet anders mogelijk.
,,De vele reacties zijn voor de fractie 
van de CHU in de Tweede Kamer overi

gens wel van veel belang geweest” , aldus 
dr. Kruisinga in zijn brief.
Die vele reacties hebben de fractie steun 
gegeven in haar reeds bij de eerste debat
ten over de oliecrisis ingenomen stand
punt.
Dat standpunt hield onder meer in:
Ie. het bevorderen van iedere maat

regel, die de kerkgang op zondag 
mogelijk maakt.

2e. te weigeren de geestelijke zorg voor 
de ernstig zieke en stervende van 
minder belang te achten.

NOODZAKELIJK

,,Het bleek helaas noodzakelijk bij dit ka

binet daarop nader terug te komen” , zo 
vervolgde de CHU-fractievoorzitter zijn 
brief.

,,Wij kregen te veel klachten over het 
ontheffingenbeleid. Daarom was het nood
zakelijk donderdag 8 november bij het 
stellen van mondelinge vragen in de Twee
de Kamer hierop terug te komen. Wij zien 
niet in waarom wat de arts ten aanzien 
van de bijstand aan de zieke aan het sterf
bed, wel is toegestaan, aan degene, die 
geroepen wordt om geestelijke bijstand te 
geven, moet worden geweigerd” .
Daarover werd namens de CHU-fractie 
in de Tweede Kamer woordelijk gesteld: 
,,Is de staatssecretaris .Van Hulten niet 
met ons van mening, dat door tal van

ernstige zieken en stervenden geestelijke 
bijstand van even groot gewicht wordt ge
acht als medische bijstand, dat deze in 
sommige gevallen van nog groter gewicht 
wordt geacht en dat er derhalve geen re
den is, een verschillende regeling te doen 
gelden enerzijds voor hen, die medische 
zorg verlenen, en anderzijds voor de klei
nere categorie, die geestelijke bijstand 
moet geven” !

ONBEVREDIGEND

Van de zijde van dit kabinet is daarop 
naar de mening van de CHU-fractie on
bevredigend geantwoord.

,,Het kabinet heeft zich verscholen achter 
de zogenaamde moeilijke ,,definieerbaar- 
heid”  van de predikant en de geestelijke. 
Op ons komt dat over als een slecht 
excuus” , schreef dr. Kruisinga in zijn 
brief.

,,In de eerste plaats is de groep, die onder 
deze omschrijving valt, veel kleiner dan 
die onder de groep artsen. Ten tweede 
zou men een eventueel misbruik zeer ge
makkelijk kunnen signaleren en beëindigen. 
Bovendien zou misbruik nooit een omvang 
van enige betekenis in het kader van de 
benzineloze zondag kunnen verkrijgen. De 
stelling, die dit kabinet-Den Uyl ten aan
zien van de geestelijae zorg op zondag 
heeft ingenomen, betreuren wij. Ook het 
ontheffingenbeleid ten aanzien van de kerk
gang van bejaarden en zieken schiet, gelet 
op de klachten in tal van steden en dorpen 
te kort.

Van een uniform beleid is in het geheel 
geen sprake” .
In de gevallen, waar dit zonder terug
houdendheid en zonder de vertrouwelijk
heid te schenken mogelijk was en waar het 
bovendien in het belang was van de goede 
zaak, heeft de CHU-fractie de ontvangen 
brieven aan de regering ter kennis ge
bracht.

,,Wij wachten de verdere reacties van dit 
kabinet af. Wij hopen, dat het alsnog ten
slotte een goede reacties op onze bezwaren 
zal geven.
Als dat niet het geval is zullen wij dit ka
binet met de gerezen vragen helaas moeten 
blijven confronteren” .
Zo besloot dr. Kruisinga, voorzitter van de 
Tweede -Kamerfractie van de CHU de 
brief, die hij zond aan de velen, die de 
fractie benaderden over de problematiek 
van de predikant, de geestelijke zorg en 
de kerkdienst op de autoloze zondag.

H. L.
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Hulpaktie voor 
Zuid-Vietnam

Het comité Hulpverlening Zuid-Vietnam, 
dat zich ten doel stelt hulp te verlenen 
aan de vluchtelingen afkomstig uit An Loc 
en omringend gebied, brengt het volgende 
gaarne onder de aandacht:
In het kader van het programma ten 
behoeve van vluchtelingen heeft de Z'ijH. 
Vietnamese regering besloten het kamp 
te An Loi (nabij Saigon) op te heffen en 
de betreffende vluchtelingen, afkomstig 
uit An Loc en omringend gebied, óver te 
brengen naar een kamp bij Bao Loc in 
de provincie Lam Dong, en gelegen zo ’n 
115 kilometer ten zuidwesten van Dalat. 
Dit besluit is in de afgelopen weken 
gerealiseerd.

Achtergrond van het besluit is het feit 
dat het oorspronkelijke gebied van deze 
vluchtelingen, vnl. behorend tot de stam 
van de Stieng, nog steeds ,,onveilig”  
wordt geacht, dat wil zeggen geheel of 
gedeeltelijk beheerst wordt door de com
munisten. Terugkeer naar An Loc is dus 
onmogelijk, terwijl het kamp te An Loi 
onvoldoende mogelijkheden bood voor 
langdurige vestiging. Die mogelijkheden 
zijn er wel bij Bao Loc, vooral vanwege 
de daar beschikbare landbouwgrond.

Het Comité Hulpverlening Zuid-Vietnam 
staat momenteel in geregeld contact met 
de Zuidvietnamese predikant Luong Bao 
Thai, die wellicht begin volgend jaar naar 
Nederland hoopt te komen en die dezer 
dagen een nieuw bezoek brengt aan het 
kamp te Bao Loc. Voorts is er geregeld 
contact met de Christian and Missionair 
Alliance (CAMA), voorzitter D. Franklin 
Irwin, die in het kamp samenwerkt met 
de daar aktieve predikant Dieu Huynh, 
terwijl de banden tussen het Comité en de 
(Amerikaanse) humanitaire hulporgani
satie World Vision gehandhaafd werden.

World Vision, voorzitter Don Scott, is 
momenteel zelf ook aktief in het kamp 
te Bao Loc. Men zorgt er voor enige 
onderwijsmogelijkheden, heeft de zorg 
op zich genomen voor 200 weeskinderen, 
en geeft één maaltijd per dag aan alle 
kinderen in het kamp. Dit laatste in 
samenwerking met het Amerikaanse rege
ringsprogramma ,,Food for Peace” . 
Zoals bekend, ligt het in de bedoeling van 
het Comité in samenwerking met World 
Vision de voor de vluchtelingen bestemde 
goederen aan te schaffen.

Via genoemde kanalen is het Comité 
bericht dat een eerste verzoek om 
hulp, muskietnetten betreft. Bao Loc ligt 
in een gebied dat geplaagd wordt door 
de malaria en de in totaal 3000 gezinnen 
(families) in het kamp moeten zich daar
tegen wapenen, (een muskietnet kost vier 
dollar). Omdat vervolgens de provincie 
Lam Dong koude nachten heeft, is eén 
tweede verzoek het kamp dekens te ver
strekken.

Ten behoeve van de verdere ontwikkeling 
van de vluchtelingen wordt vanuit Bao Loc 
voorts gevraagd om handzagen, landbouw
gereedschap, tractors en dergelijke. Om 
deze reden willen wij opnieuw een dringend 
beroep doen steun te verlenen aan de 
actie van het Comité Hulpverlening Zuid- 
Vietnam. GIRO 2914600 t.n.v. HULPVER
LENING ZUID-VIETNAM.

COMITÉ VAN AANBEVELING: Ds. K. A. 
Abelsma, Wateringen; Ds. H. G. Abma, 
Gouda; H. Algra, Leeuwarden; Mr. W. 
Beernink, Dordrecht; G. van der Berg, 
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van der Bijl, Eerbeek; Ad. de Boer, 
Nijkerk; Ltn.-gen. b.d. M. R. H. Cal- 
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stra, Irnsum; Meindert Leerling, Hilver
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dam; Ds. J. B. van Mechelen, Urk; Prof. 
dr. J. P. A. Mekkes, Den Haag; Mr. dr.
J. Meulink, Enschede; Bob Meyer, Maar
tensdijk; Ir. F. J; Philips, Eindhoven; 
Prof. dr. H. N. Ridderbos, Kampen; Prof. 
dr. ir. H. van Riessen, Aerdenhout; Ir. H. 
van Rossum, Zeist; Ds. H. Rijksen, Zoe- 
termeer; M. W. Schakel, Hoornaar; Ds. J. 
Schelhaas, Delft; Dr. P. Siebesma, Leeu
warden; Drs. A. D. W. Tilanus, Arnhem; 
Prof. dr. C. Trimp, Kampen; Prof. dr. A, 
Troost, Amsterdam; Drs. B. J. Udink, 
Rotterdam; Rik Valkenburg, Veenendaal; 
Prof C. Veenhof, Kampen; Prof. dr. W.H. 
Velema, Ugchelen; Dr. A. J. Verbrugh, 
Dordrecht; H. Verwey, Sliedrecht; Ds. 
A. Vroegindewey, Veenendaal; Jkvr. mr. 
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Haag.

Advies Gezondheidsraadcommissie:

Fluoridering drinkwater 
in de w et regelen

Een breed samengestelde commissie van 
de Gezondheidsraad heeft aan de minis
ter van volksgezondheid en milieuhygië
ne advies uitgebracht over het vraagstuk 
van de fluoridering van drinkwater.
Dit advies handelt o.m. over de maat
schappelijke, ethische en juridische 
pecten.
Het thans uitgebrachte rapport, begint 
met een beschrijving van het kwaad dat 
men met de fluoridering van het leiding
water beoogt te keren. t.w. de cariës 
(tandbederf). Deze is, aldus het rapport 
een niet te genezen, voortschrijdende 
aandoening, waarvan de ernst, de omvang 
en de gevolgen vaak worden onderschat. 
Uitvoerig gaat het rapport in op de be
strijdingsmogelijkheden, waarvan als 
eerste wordt genoemd: verbetering van 
de voedingsgewoonten met vooral ver
mindering van het gebruik van suiker. 
Als tweede volgt verbetering yan de mond
hygiëne. Een algemene gedragsverande
ring, 'resulterende in een verstandige 
voeding en een goede tandreiniging, is 
echter slechts met moeite en op lange 
termijn te bereiken.
Als derde bestrijdingsmogelijkheid wordt 
het gebruik van fluoride vermeld, dat de 
weerstand tegen caries belangrijk kan

verhogen. Na uitvoerig alle manieren 
van fluoridegebruik onder de loep te 
hebben genomen, concludeert het rap
port dat een algemeen gebruik het meest 
effectief met het leidingwater kan ge
schieden en dat individueel fluoridege
bruik ter bestrijding van de tandcaries. 
in zijn resultaten bij de drinkwaterfliio- 
ridering moet achterblijven. De methode 
van fluoridering van drinkwater biedt 
op korte termijn stellig verreweg het 
beste resultaat en kan met voldoende 
mate van zekerheid als veilig worden 
gekwalificeerd.
Bezwaren welke op wetenschappelijke 
gronden hiertegen leken te kunnen worden 
aangevoerd kunnen naar de mening van 
de commissie geen stand houden.
Ingegaan wordt op de vraag of drinkwa- 
terfluoridering een onaanvaardbare in
breuk op de persoonlijke vrijheid kan 
maken. De beantwoording van die vraag 
hangt samen met de visie die men heeft 
op mens en maatschappij en op de om
vang van het gebied waar de overheid 
verantwoordelijkheid draagt voor de ge
zondheid van de burgers en dat 
van de persoonlijke levenssfeer waar de 
overheid zich van ingrijpen behoort te 
onthouden.

Met betrekking tot deze vraag, welke 
uiteraard politieke aspecten heeft, ont
houdt de commissie zich van een uit- 
spVaak.

WETTELIJKE MAATREGELEN

Indien de regering van oordeel is dat 
drinkwaterfluoridering geen onaanvaard
bare inbreuk maakt op de persoonlijke 
vrijheid, beveelt de commissie aan de 
totstandkoming van een wet te bevor
deren waarbij wordt bepaald dat het 
leidingwater een bij algemene maatre
gel van bestuur vast te stellen hoeveel
heid fluoride moet bevatten. Een ver
plichting voor de waterleidingbedrijven 
om naast gefluorideerd ook ongefluori
deerd drinkwater ter beschikking te stel
len, ware daarbij naar het oordeel van 
de commissie niet op te nemen. Dit 
zou die bedrijven voor zeer grote prac- 
tische problemen plaatsen.
Aangezien verhoging van de resistentie 
tegen tandcaries door fluoridetoediening 
niet meer nodig zou zijn indien deze 
aandoening zou worden voorkomen door 
een betere voeding, zou de werkingsduur 
van de fluorideringswet kunnen worden 
beperkt en op bijv. 25 jaar kunnen wor

den gesteld. In die periode zou een op de 
gezondheid gerichte opvoeding ter ver
betering yan de voedingsgewoonten en de 
mondhygiëne krachtig dienen te worden 
bevorderd.
Tot slot stelt de commissie voor, een 
onderzoek te bevorderen naar het ver
dere verloop van de tandcaries van het 
Nederlandse volk, naar het resultaat van 
de toegepaste bestrijdingsmethoden en 
naar de mogelijkheden van eventuele 
andere middelen.
Bij het rapport is een minderheidsnota 
gevoegd van twee leden van de uit twin
tig leden bestaande commissie. Zij heb
ben over enige belangrijke vragen, o.m. 
omtrent een wettelijk verplichte drink
waterfluoridering, een afwijkende mening. 
De regering heeft omtrent de bovenge
noemde voorstellen van de commissie 
nog geen standpunt ingenomen.
Zij hoopt dat het advies zal bijdragen 
tot een meningsvorming in brede 
kring over het gecompliceerde vraag
stuk van de drinkwaterfluoridering.
De commissie, die drie jaar geleden werd 
ingesteld, stond onder voorzitterschap van 
prof. dr. C. den Hartog, arts envoedings- 
fysioloog.

H.L.



VRIJDAG 16 NOVEMBER 1973

DE BEVOLKINCSDRUK OP lAVI GROEIT
Het scheppen 
van groeicentra 
op de andere 
eilanden van de 
archipel is de 
enige manier om 
de enorme 
demografische 
druk op dit 
gebied
te verminderen.

Hoewel er een tekort aan land en 
een overvloed aan arbeidskrachten 
is op Java, geldt het tegendeel voor 
de andere eilanden, met uitzonde
ring van Bali. De vraag hoe men de 
mensen van de overbevolkte delen 
van Java moet overbrengen naar de 
uitgestrekte lege gebieden op ande
re eilanden vormt al vijfentwintig 
jaar een probleem waar de Indonesi
sche regeringen niet kunnen uit
komen. In het verleden heeft men 
programma’s gefinancierd voor de 
verhuizing van boeren van Java naar 
Sumatra. Ze faalden volkomen. 
Slechts ongeveer 500.000 boeren 
werden in 20 jaar overgebracht en 
de kosten waren ongeveer 1.000 
dollar per gezin.

De ironie is dar er in hetzelfde 
tijdsbestek misschien /elf'' meer 
mensen van <lc afuiere eilanden naar 
Java kwamen op zoek naar een 
beter bestaan. Dii verschijnsel ver
sterkt de theorie dat de region.iK 
ontwikkeling moet worden besoi 
derd om zo op de oniringenif. 
eilanden groeicentra en dus nieuwi 
werkgelegenheid te seiieppen dit 
dan het i)\ersehot aan arbeids
krachten uit Java zou weglokkcti,

Slatislisch hevolkingsoncicrzock 
op Java: een ciupièniec vuh vra- 
genlijsten in fjoto  links).

Bijna twee derde van de totale 
bevolking van Indonesië is gecon
centreerd op minder dan een 
tiende van het nationale grond
gebied, namelijk op het eiland 
Java. De rest, ongeveer 35 pro
cent, woont onevenredig verdeeld 
op de andere 3000 eilanden van 
de archipel, die zich in een lange 
lijn uitstrekt tussen de Indische 
en de Grote Oceaan.

Ofschoon de statistieken nog 
schaars en onbetrouwbaar zijn, 
schat de regering de totale bevol
king in 1971 op 124 miljoen, 
met een jaarlijkse aanwas van
2,5 tot 2.9 procent.

Een ander kenmerk van de

Aristides Katoppo is redacteur-direc- 
teur van het in Djakarta verschijnen
de blad Sinar Harapan. Hij begon op 
zijn achttiende jaar in de journalis
tiek als verslaggever en heeft zich al 
vele jaren gespecialiseerd in de vraag
stukken van de economische en so
ciale ontwikkeling. Onlangs bracht 
Katoppo een bezoek aan Nederland 
en had hij een gesprek met minister 
Pronk.

bevolkingsopbouw is de geboor
tenexplosie, die in de jaren vijftig 
plaatsvond. In deze betrekkelijk 
vredige periode werden ongeveer 
twee maal zoveel kinderen ge
boren als in het voorafgaande 
decennium van oorlog en woe
lingen. In de jaren zeventig heeft 
dit natuurlijk geleid tot een ver
meerdering van de druk van de 
gistende massa die werk zoekt.

Volgens een recent onderzoek 
van het Demografisch Instituut 
zal het aantal arbeidskrachten 
toenemen met gemiddeld 1,8 mil
joen per jaar in de jaren 1971 
tot 1976. Het arbeidspotentieel 
- bestaande uit de mensen tussen 
10 en 65 jaar, studenten, huis
vrouwen en militairen uitgezon
derd - wordt voor 1971 geschat 
op meer dan 45 miljoen. De meer
derheid hiervan voorziet in een 
karig bestaan door het bewerken

van stukjes land, en ieder jaar ko
men er meer mensen bij op de
zelfde hoeveelheid grond. Bij een 
onverminderde bevolkingstoena
me - het programma voor gezins
planning staat nog in de kinder
schoenen en heeft nog nauwelijks 
enig resultaat-wordt de knagende 
landhonger op Java. met haast 
80 miljoen mensen die vechten 
voor hun bestaan, elke dag nijpen
der. Een zeer groot aantal men
sen verricht slechts weinig pro- 
duktieve arbeid daar zij vaak, zo 
niet meestentijds werkloos zijn.

De bevolkingsdichineid be
draagt in sommige delen van Java 
al meer dan duizend per vierkante 
kilometer en alles wijst erop, dat 
de grond in steeds kleinere stuk
ken wordt verdeeld, zodat meer 
dan de helft van de bevolking min
der dan 0,5 hectare bezit en on
geveer 30 procent minder dan 
eén hectare. Het aantal mensen 
dat helemaal geen land bezit, 
neemt ook steeds meer toe. 
Ongeveer 70 procent van alle 
werkkrachten werkt in de agra
rische sector, en meestal is de 
produktiviteit laag.

Bij het ontbreken van nauw
keurige gegevens (de cijfers van 
de in 1971 gehouden volkstelling 
worden nog steeds geordend en 
geanalyseerd) werkt men bij plan
ning en beleid met ramingen en 
beredeneerde gissingen. Maar on
danks de statistische puzzel schat
ten de demografen, dat momen
teel circa 2 procent van de totale 
bevolking werkloos is, of 5,5 pro
cent van het aantal werkkrachten. 
Dit betekent dat meer dan twee 
miljoen mensen in het geheel geen 
werk hebben.

Zorgen
De mate van gedeeltelijke 

werkloosheid is zelfs nog ernstiger 
en kan volgens de minister van 
Arbeid globaal gesteld worden op 
ongeveer 30 procent. De verant
woordelijke regeringsplanologen 
beginnen zich ongerust te maken 
over het gemis aan nauwkeurige en 
betrouwbare gegevens en maken 
zich zorgen over de toevloed van. 
werkzoekenden naar de toch al 
overvolle steden.

Na een voorthollende inflatie 
tot stand te hebben gebracht en 
de zwaar geschonden economie 
geleidelijk te hebben teruggevoerd 
naar stabilisatie en herstel, begin
nen deze planologen hun aandacht 
te richten op het probleem van 
de werkgelegenheid in al zijn 
aspecten en vertakkingen. Maar 
de hoogste prioriteit wordt tot 
nu toe steeds gegeven aan econo
mische ontwikkeling en opvoering 
van het nationale inkomen, met 
vooral de nadruk op voedselpro-

duktie. Het doel om tegen 1974 
in de eigen behoefte aan rijst te 
kunnen voorzien, lijkt nu, halver
wege de uitvoering van het eerste 
vijfjarenplan, veilig binnen het be
reik te zijn. Daar het land gebukt 
gaat onder schulden on een nega
tieve betalingsbalans, strekt de 
prioriteit zich ook uit tot het be
vorderen van de teelt van gewas
sen die kunnen worden geëxpor
teerd, van de mijnbouw, de olie- 
produktie en van alle mogelijke 
import-vervangende produktie, 
teneinde buitenlandse valuta te 
sparen.

Pogingen

Tot dusver heeft het in het 
ontwikkelingsprogramma nietont- 
broken aan pogingen om werkge
legenheid te .scheppen in de dor
pen. Ofschoon er weinig fondsen 
zijn en deze vooral worden ge
bruikt voor de opvoering van de 
voedselproduktie, is men ook be
gonnen met programma's die ver
ruiming van de werkgelegenheid 
tot doel hebben. Een daarvan is 
dat de diensten voor openbare 
werken begonnen zijn aan zeer 
arbeidsintensieve programma’s 
voor herstel van de wegen en 
herbouw van de irrigatiewerken. 
Een andere belangrijke stap naar 
verruiming van de werkgelegen
heid is het dorps- en districts- 
programma voor wederopbouw, 
waarbij de centrale regering 
100.000 roepiahs per dorp toe
wijst en 100 roepiahs per hoofd 
van de bevolking in elk district.

Eten-voor-werk
Een eten-voor-werk-program- 

ma, ongeveer 15 miljoen man
dagen omvattend, heeft ook enige 
verlichting gebracht in de periode 
tussen de oogsten, wanneer voor 
de arme boeren van Java de nood 
het hoogst is. Voor vijf uur werk 
per dag, zoals graven van kanalen 
of ophogen van de grond voor de 
bouw van dijken o f dammen, 
krijgt een dorpsbewoner twee kilo 
geplette graankorrels, hetgeen am
per voldoende is om zijn gezin 
niet te laten verhongeren. Het feit 
dat de dorpsbewoners vaak kilo
meters per dag lopen naar en 
van hun werk, is een duidelijk 
bewijs van de slechte situatie en 
van de omvang van de vraag naar 
werk op het platteland.

Een belangrijke stap vooruit 
in de tewerkstelling op het plat
teland betekende ook de cam
pagne voor een verhoogde voed
selproduktie. De meer intensieve 
methoden die werden toegepast 
door de invoering van beter zaai
goed, meer meststoffen en insec
ticiden, zorgen ook voor meer

werk. De snelle verbetering van de 
bevloeiing heeft een groot gebied 
ontsloten voor de natte rijstbouw 
en maakt het mogelijk om meer 
dan eens per jaar te oogsten. Som
mige economen hebben optimis
tisch becijferd dat al deze maat
regelen te zamen in 1971 tot ge
volg hadden dat er in de dorpen 
ongeveer een miljoen werklozen 
meer aan werk konden worden 
geholpen. Het maakte geen einde 
aan de vlucht naar de steden, 
maar verminderde die we! - een 
reusachtige stap vooruit, maar 
nog verre van voldoende voor het 
opvangen van de jaarlijkse toene
ming van het aantal werkzoeken
den op het platteland.

Aan de andere kant zijn, zoals 
de minister van Arbeid kort gele
den zei in een interview, voor een 
overwegend agrarisch land met 
lage inkomens en een geringe pro
duktiviteit, conventionele maat
staven voor gehele en gedeeltelij
ke werkloosheid van weinig bete
kenis. In zo’n land is er nogal ver
schil in de betekenis van “ werk 
hebben”  en kan dit heel anders 
zijn dan wat er in Westerse lan
den onder wordt verstaan. Het 
meten van gedeeltelijke werkloos
heid is dan ook nogal willekeurig.

Onderzoek
Zoals minister Sadli opmerkte, 
kan 30 procent gedeeltelijke 
werkloosheid gemakkelijk 50 pro
cent of meer worden als men 
een andere graadmeter kiest. Bij 
het voorbereiden van het tweede 
vijfjarenplan heeft het Staats-Plan- 
bureau dan ook onlangs opdracht 
gegeven tot een onderzoek voor

Straatbeeld in Djakarta. centrinn van .lava.

het bestuderen, opsporen, melen 
en' 'analyseren van het probleem 
van algehele en gedeeltelijke werk
loosheid. De aandacht is daarbij 
speciaal gericht op het scheppen 
van werkgelegenheid op het plat
teland, op projecten van werkge
legenheid, produktiviteit en pn>- 
duktie, op de arbeidsmogelijkhe
den in de industrie en de diens
tensector en op de relatie van on
derwijs en technologie met de 
behoefte aan werkkrachten. Het 
doel is op een systematische ma
nier wegen en middelen te vinden 
voor de uitvoering van een werk
gelegenheidsbeleid in een land 
met een overschot aan arbeids
krachten.

Werkgelegenheid

Ofschoon de verschaffing van 
voldoende werkgelegenheid nog 
steeds een ondergeschikt doel is 
voor de Indonesische beleids- 
lieden is men zich het probleem 
scherp bewust, daar men de lessen 
van Pakistan geleerd heeft: dat 
een werkgelegenheidsbeleid een 
doeltreffend middel kan zijn voor 
een betere verdeling van de in
komens. Dit besef vloeit niet zo
zeer voort uit een ideologisch ge
tint streven naar sociale rechtvaar
digheid of uit menslievende over
wegingen dan wel uit het zakelijk 
inzicht dat het ontwikkeling niet 
uitsluit doch integendeel kan be
vorderen.
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..uit een oogpunt van natuurbehoud... Foto: G. de Graaft

Voor de eerste m aal:

Publikatie van advies van rijksplanologische commissie

Voor het eerst is een advies van de 
Rijksplanologische Commissie in de open
baarheid gebracht. Deze commissie heeft 
tot taak de regering te adviseren omtrent 
planologische onderwerpen.

Het thans gepubliceerde advies betreft de 
voorgenomen werken in de Dollard. Het 
was gevraagd door de toenmalige chris
telijk historische minister van verkeer 
en waterstaat drs B. J. Udink naar aan
leiding van de ernstige bezwaren, die van 
natuurbeschermingszijde naar voren wa
ren gebracht tegen de aantasting van de 
Dollard als gevolg van de werken, die 
de provincie Groningen in het oostelijk 
deel van de provincie gedeeltelijk reeds 
in uitvoering heeft.

Deze werken strekken tot verbetering 
van de afwatering en de beveiliging tegen 
stormvloeden van het betrokken gebied 
en omvatten tevens de aanleg van een 
buitendijks kanaal tussen Nieuw Staten
zijl en de Punt van Reide. Zij worden 
uitgevoerd mede op grond van een rege- 
ringsuitspraak van 1966, dat de aanleg 
van een buitendijks kanaal aanvaardbaar 
zijn. Maar die werken zijn, gezien de 
natuurbeschermingsbezwaren, opgeschort 
De rijksplanologische commissie is tot 
de conclusie gekomen dat er aanleiding 
is de bestaande en gedeeltelijk reeds in 
uitvoering genomen plannen van de pro
vincie Groningen in heroverweging te 
nemen.

B ELA N G R IJK

Het belangrijkste argument daarvoor acht 
zij, dat het inzicht in de bijzondere be
tekenis van de Dollard als enig overge
bleven brakwater-getijdengebied in de 
Waddenzee en als voedselgebied, rust- en 
overtijdingsgebied en broedgebied van 
diverse Europese vogelsoorten sedert 1966 
sterk is toegenomen. Op grond van het 
risico, dat de uitvoering van werken in 
dit gebied onherstelbare gevolgen zou 
kunnen hebben heeft de rijksplanologische 
commissie gezocht naar een oplossing 
voor het probleem van de keuze van een 
dijk- en kanaaltracé in de Dollard, die 
enerzijds zo min mogelijk tijdverlies met 
zich meebrengt en anderzijds het buiten
dijkse gebied, met name op de uit een 
oogpunt van natuurbehoud meest kwets
bare plaatsen, zoveel mogelijk onverlet 
laat. Zij concludeert, dat hiervoor de

volgende oplossing in overweging moet 
worden genomen.

Uitgangspunt is het dijk- en kanaaltracé 
behorende bij het plan IC, waarbij het 
kanaal vrijwel geheel langs de bestaan
de zeedijk is geprojecteerd. Te begin
nen bij Nieuw Statenzijl zou het dijk
en kanaaltracé buitendijks langs de 
bestaande dijk dienen te worden ge
volgd tot een nader te bepalen punt in ae 
Carel Coenraadpolder. Vanaf dit punt 
zou het kanaaltracé binnendijks dienen 
te worden voortgezet, om vervolgens 
in de noordelijke hoek van de Johannes 
Kerkhovenpolder weer aan te sluiten op 
het geprojecteerde tracé behorende bij 
het plan IC.

De commissie adviseerde om het extra 
tracébeloop in overleg met het Pro
vinciaal Bestuur van Groningen vast te 
stellen. De gekozen oplossing ontziet het 
ornithologisch meest kwetsbare buiten
dijkse gebied in de hoek van de grenslijn 
tussen de Carel Coenraadpolder en de 
Johannes Kerkhovenpolder.

MEERKOSTEN

Het voorgestelde tracé zal wel leiden 
tot verlenging van de uitvoeringsduur. 
Er moeten namelijk voorzieningen worden 
getroffen ter verzekering van een be
trouwbare vervangende waterkering al
vorens de bestaande dijk kan worden 
doorgestoken. Bovendien moeten bin
nendijkse gronden worden verworven. 
De vertraging kan echter worden be
perkt door te beginnen met de uitvoering 
van het relatief eenvoudige gedeelte van
af Nieuw Statenzijl.

De meerkosten van het plan worden op 
flO a f l5  miljoen geschat. De rijkspla
nologische commissie is van oordeel, 
dat deze meerkosten voor rekening van 
het rijk dienen te komen, aangezien van 
rijkszijde de uitvoering van de werken 
onderbroken werd en bovendien op eer
dere afspraken met de provincie Gronin
gen wordt teruggekomen. De vertegen
woordiger van de minister van financiën 
in de commissie is van oordeel, dat de 
financiële consequenties voor het rijk 
beperkt moeten blijven tot het bedrag 
waartoe het rijk zich tot dusverre heeft 
verplicht.

De rijksplanologische commissie advi
seert, dat - na vaststelling van het re
geringsstandpunt in de door haar bedoel
de zin - van regeringszijde overleg 
wordt gepleegd met het provinciaal be
stuur van Groningen ten einde:
- begrip te vragen voor het standpunt 

dat met het oog op belangen van na
tuurbehoud wijziging van. het in uit
voering zijnde dijk- en kanaalplan over
wogen moet worden;,

- te komen tot exacte vaststelling van het 
tracé op basis van het advies;

- na te gaan hoe vertraging in de uitvoe
ring te beperken is;

- zo nodig regelingen treffen ten aan
zien van de meerkosten.

Vier leden van de commissie, t.w. ver

tegenwoordigers van de minister van ver
keer en waterstaat, van de minister van 
economische zaken, van de minister van 
landbouw en visserij en van de minister 
van financiën, waren van oordeel, zon
der het advies ten principale ter dis
cussie te stellen, dat ook bij integra
le uitvoering van plan IC in voldoende 
mate met de diverse belangen rekening 
wordt gehouden. Het Advies van de Rijks
planologische Commissie is voorbereid 
door een interdepartementale werkgroep, 
die haar werkzaamheden heeft toegespitst 
op de aspecten van het natuurlijk milieu, 
de kostenaspecten, de sociaal-econo- 
mische- en de technische aspecten.

H.L.

Nieuws u it N ew  York

Het con flic t in het 
Midden-Oosten

Het Tweede-Kamerlid dr. C. Boertien 
(ARP) reisde naar New York voor het 
bijwonen van de algemene vergadering 
van de Verenigde Naties. In het anti
revolutionaire weekblad ,,NederlandseGe- 
dachten”  geeft hij zijn indrukken weer.

In zijn eerste verslag, dat enkele weken 
geleden in ,,de Nederlander”  werd over
genomen, maakte dr. Boertien een korte 
opmerking over het conflict in het Mid
den-Oosten. Zijn tweede verslag gaat 
verder over dit onderwerp. Ook dit ver
slag, dat hieronder volgt, is overge
nomen uit ,,Nederlandse Gedachten” .

Nu kan ik er wat meer over zeggen. 
Iedereen in Nederland heeft op een ge
weldige manier meegeleefd met wat er 
in het Midden-Oosten gebeurde; rege
ring, parlement, politici en oud-politici 
spraken zich over het conflict uit. Wij 
hier in New York, ver van het slagveld, 
zaten toch op één manier dicht bij het 
conflict, omdat hier nu eenmaal de Vei
ligheidsraad van de Verenigde Naties 
zijn zetel heeft; als gedelegeerde heb je 
de kans een plaats in de zaal te verove
ren als de raad bijeen komt. Vandaar 
dat ik een van de eerste vergaderingen 
van de veiligheidsraad heb bijgewoond. 
Een vreemde gewaarwording: op een paar 
pas afstand zie je een enorme ronde tafel 
waaromheen de leden van de raad zich
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ERGENS IN ISRAËL 1-55 tanks van 
Russische makelij door de Israëli’ s 
tijdens de strijd tegen Egypte buit
gemaakt, worden hier gerepareerd al
vorens naar pantsereenheden aan het 
front te worden overgebracht.

verenigen; dat ,,verenigen" was de eerste 
keer dat ik zo'n vergadering bijwoonde 
alleen maar in letterlijke zin zo. Welis
waar zat iedereen verenigd om de tafel 
maar de standpunten van de verschillen
de partijen lagen zo hemelsbreed uit e l
kaar dat van , .verenigde" naties niet 
in het minst sprake was. De partijen 
beschuldigden elkaar over en weer van 
agressie en de grote mogendheden gingen 
tijdens de eerste bijeenkomst gewoon 
achter één van de partijen staan, hetzij 
het standpunt van Israël, hetzij dat van 
Egypte of Syrië verdedigend.

CHINA

De vergadering ging uit elkaar zonder 
enig resultaat te boeken. Eigenlijk was het 
verstandig, op dat moment niet naar een 
geforceerde oplossing re zoeken, omdat 
ongetwijfeld elk voorstel door het uitspre
ken van een veto door de ander zou zijn 
getrolfen. (De vaste leden van de Veilig
heidsraad, de V.S., deSowjet-Unie. Groot- 
Brittannie, Frankrijk en China hebben 
een veto-recht).

Toen enkele dagen geleden Kissinger in 
Moskou afspraken had gemaakt met zijn 
Russische collega, kon de Veiligheids
raad met meer kans op succes bijeenko
men. De wil was aanwezig om, hoezeer 
ook beide partijen verschillend dachten 
over het conflict toch tot een voorstel 
voor een wapenstilstand te komen. China 
W'as woedend over het door de twee gro
ten bereikte resultaat, omdat het zich 
geheel buiten het spel gezet voelde. Toch 
maakte gelukkig China niet van zijn ve
torecht gebruik (het deed aan de stem
ming niet mee), zodat een rechtsgeldig be
sluit van de Veiligheidsraad kon worden 
genomen.

Nu kun je op tweeerlei manier op zo’n 
besluit van de Veiligheidsraad reage
ren. Je kunt cynisch constateren dat de 
Veiligheidsraad tot inactiviteit gedoemd 
is, zolang de groten het met elkaar niet 
eens zijn en op die grond kun je zo'n 
bijeenkomst van de Veiligheidsraad ge
ringschattend afdoen als een soort eerste

TEL AVIV - De Amerikaanse onder
minister van buitenlandse zaken Joseph 
Sisco (m) wordt belegerd door jour
nalisten bij het verlaten van de Ame
rikaanse ambassade in Tel Aviv, op 
weg naar premier Golda Meir, met 
wie hij verdere besprekingen hield.

Europees landbouwbeleid 
gestroomlijnd

multilateraal en openbaar commentaar van 
diplomaten van de andere leden.

VETORECHT

Maar ik acht de tweede visie toch con
structiever: je kunt ook constateren dat 
het Charter van de V.N. nu eenmaal 
niet voor niets de grote een vetorecht 
geeft, zodat in crisissituaties de groten 
het eerst met elka.ar eens moeten wor
den. Op dat moeten ligt dan de nadruk. 
Men wordt dan verplicht in ernstige 
situaties als deze naar een oplossing van 
het conflict te zoeken.

De op zo'n oplossing volgende vergadering 
van de Veiligheidsraad is dan niet een 
formaliteit maar een poging van de raad 
om in een resolutie vast te leggen wat 
dient te gebeuren om het conflict de 
wereld uit te helpen. Het conflict is nog 
lang de wereld niet uit, maar toch klonk 
er enige hoop in de toespraak die ik gis
teren op de Amerikaanse televisie zag 
(in Nederland zult u die ongetwijfeld 
ook gezien hebben), die Golda Meir hield 
en waarin ze er gew’ag van maakte dat voor 
het eerst na jaren een gesprek tussen 
Israëlische en Egyptische officieren 
plaatsvond.

Terw'ijl ik dit alles schrijf realiseer 
ik mij levendig hoe wankel datgene is 
dat nu is bereikt. Bij het afdrukken van 
dit stukje kan de situatie weer geheel 
anders liggen. Maar zwijgen over het 
conflict terwujl het zozeer de debatten 
hier in de V.N. heeft beheerst is voor 
mij natuurlijk onmogelijk.

Ik hoop in mijn derde artikel iets mee 
te delen over het verloop van de discus
sies over de apartheid in Zuid-Afrika. De 
debatten daarover zullen binnenkort zijn 
afgelopen".

Tot zover het kamerlid dr. Boertien 
over zijn indrukken, opgedaan rond de 
algemene vergadering van de VN te New 
York.

H.L.

Indien de door de Europese Commissie 
voorgestelde plannen tot een vereenvou
diging van het landbouwbeleid door de 
Ministerraad worden aangenomen zal de 
Gemeenschap jaarlijks circa 1 miljard 
rekeneenheden (3.620.000.000 gulden) op 
zijn landbouwuitgaven kunnen besparen. 
Deze besparingen zullen niet worden ver
kregen ten koste van producent of con
sument. Met andere woorden zal de boer 
wat zijn inkomen betreft er niet op ach
teruit gaan en zal voor de huisvrouw 
het dagelijkse voedselpakket niet duur
der worden.

De Commissie, die zich wel bewust is 
van de kritiek welke in diverse kringen 
op haar landbouwbeleid bestaat, had voor 
de verbetering van dit beleid de keuze uit 
twee mogelijkheden: een geheel nieuw 
opgezette landbouwpolitiek, waarvan ech
ter de kosten bijzonder hoog liggen en 
waarvoor de administratieve mogelijk
heden eigenlijk niet toereikend zijn, of 
een stroomlijnen van de bestaande struc
tuur.

Tijdens een vorige week te Brussel ge
houden persconferentie vertelde ir. P. 
Lardinois,' die als lid van de Europese 
Commissie verantwoordelijk is voor de 
landbouw, dat de Commissie de verbe
teringen gezocht heeft in a) een vermin
dering van de kosten, b) een aanmerke
lijke vereenvoudiging van de basis wet- 
gevihg en c) een actiever streven naar een 
beter marktevenwicht.

BETER, EFFICIËNTER

In het kort komt het er dus op neer, 
aldus ir. Lardinois, dat we zullen pro

beren een beter en efficiënter economisch 
beleid te gaan voeren. Dit denkt de Com
missie te doen door bijvoorbeeld het 
aantal basisreglementen van de huidige 
plus/minus 200 terug te brengen tot c ir 
ca 30 en door in twee belangrijke secto
ren, zuivel en granen, kosten te bespa
ren door een beleid te voeren dat meer 
op de markt is afgestemd. Ook denkt ze 
wat de zuivel aangaat de producent te 
betrekken bij de financiering van de over
schotten aan boter. De Commissie is 
daarbij niet van plan te gaan schaven 
aan grote sectoren als visserij, tuinbouw 
of de suiker omdat die of al bevredigend 
werken of omdat zij daar nog onlangs 
voorstellen voor gedaan heeft die nog- 
bij de Raad ter tafel liggen. Wel is ze 
van plan marktorganisaties in het leven 
te roepen voor sectoren waar er tot 
dusver geen bestonden zoals aardappelen 
en .„..apen- en lamsvlees. Nog voor het 
einde van het ’ jaar zal de Commissie 
dan nog voorstellen doen om te komen 
tot een bewuste bosbouwpolitiek - nieu
we aanplant en herbebossing - waarmee 
direct wordt aangesloten bij het reeds 
bestaande milieubeleid van de Gemeen
schap.
In antwoord op desbetreffende vragen 
legde ir. Lardinois nog eens de nadruk 
op het feit dat de Commissie bij het 
uitwerken van haar plannen steeds de 
belangen van de consument voor ogen 
heeft gehouden. Dit geldt niet alleen voor 
de prijzen maar ook voor de kwaliteit 
van het voedsel. Zo zal de Commissie 
de produktie van kwaliteitsprodukten aan
moedigen en tevens het onderzoek naar 
de invloed welke verschillende vetsoor- 
ten - plantaardig, dierlijk - op de gezond
heid hebben stimuleren.

H.L.

CHU blijft opkomen 
voor de landbouw
Bij het Tweede-Kamerdebat over de wij
ziging van de btw-regeling in verband 
met het verstrekken van een compen
satie aan de landbouw als opvang van de 
gevolgen van de revaluatie, zal de CHU 
dé kamer opnieuw om een uitspraak vra
gen. Dit heeft het christelijk-historische 
Tweede-Kamerlid T. Tolman vorige 
week vrijdag meegedeeld op een CHU- 
bijeenkomst te Kamerik in de provincie 
Utrecht.

,,De CHU is niet geroepen om eenzijdige 
belangen van bepaalde groeperingen te 
verdedigen. Maar nu door een aantal 
maatregelen juist de landbouw en mid
dengroepen zo onevenredig zwaar worden 
getroffen, zullen wij op de bres staan 
voor een rechtvaardiger inkomensbeleid” , 
aldus de heer Tolman.
Sprekend over het energiebeleid voorzag

de heer Tolman grote problemen op kor
te termijn voor de tuinders.
,.Duurdere grondstoffen worden schaars. 
De economie w,ordt door de oliecrisis op 
zeer zware wijze getroffen. Er moet van 
de zijde van de Regering zekerheid ge
geven worden met betrekking tot de olie- 
voorziening, De continuering van de glas
tuinbouw moet voor alles vaststaan. De 
regering zal bij eventuele distributie van 
aardolie prioriteit aan deze sectoë moe
ten toekennen” , aldus het Kamerlid.
De heer Tolman was zeer verontrust 
over het hoge uitgaven-niveau van de 
overheid. De steeds voortdurende loon
kostenstijging moet worden getempori
seerd, zei hij. Nu de partijen werkne- 
mers-werkgevers het niet eens zijn ge
worden, moet volgens hem de regering 
gaan regeren. Dit kabinet mag geen af
wachtende houding aannemen.

Houthandel S. 0 . de Vries B.V.
Ijls t - Telefoon 05155-544

Voor al uw bouw hout/hardbout 
en p laatm ateria len

AANNEMINGSBEDRIJF

OOGVLIET & ZN. B.V.
Burgerlijke- en U tilite itsb o uw

•  N IEU W B O U W
•  VERBOUW
•  O N D ER H O U D

ZWIJNDRECHT
Molenvliet 9 - Tel. 01850-26651-27034-24330

GOED IDEE... voor uw bont 
in ieder geval kijken bij de 
grootste en goedkoopste 
bontzaak van Nederland. 
Duizenden korte en lange 

BONTMANTELS 
bonthoeden en -colliers te
gen aantrekkelijke lage, be
taalbare prijzen!
Bont kopen is een zaak van 
vertrouwen. Een 3-jarig ga- 
rantie-certificaat is dat ver
trouwen waard. Meer waar
borg voor bont. Desgewenst 
soepele credietservice. DE 
BONTKONING, Hoogstr. 97, 
Rotterdam-C.,
tel. 010-117.117. Groot par
keerterrein voor zaak. 
Hoogstraat 3,-
(straat schuin t /o  Hema), 
Eindhoven, tel, 040-61100. 
Vrijdag koopavond tot 9 uur. 
Voorstreek 71, Leeuwarden, 
tel. 05100-20713. (In Leeu
warden is géén koopavond). 
Bij koop voor 2 personen per 
bus, trein of eigen auto 
wordt reisgeld terug betaald. 
Dus gratis reizen.
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VERSTERK DE CHU door mr, O. W. A. van Verschoor

Het voordeel van de zich boven ons hoofd 
samenpakkende wolken van de oliecrisis 
is zonder enige twijfel dat in dat licht, 
of beter: In die somberte bezien, veel 
andere problemen in het niet zinken. 
Het bepaalt ons bij de essentie van ons 
bestaan en bij de vraag wat daarvoor 
belangrijk is.
Een auto op zondag voor velen onzer niet, 
want het weer per fiets naar de kerk gaan 
heeft een aparte bekoring en alle mo
torische bijgeluiden op de rustdag des 
Heren te missen, is een genot.
Het geliefkoosde onderwerp van veel 
Nederlanders: verhouding tussen welzijn, 
milieu en economische groei krijgt een 
volstrekt nieuwe dimensie. De trits: Geen 
of minder olie, beter milieu-economische 
crisis laat de vrijblijvendheid van veel 
tot nu toe gevoerde discussies zien. Met 
name de christen-democratische partijen, 
die deze onderwerpen steeds veel even
wichtiger en genuanceerder benaderd 
hebben dan met name de linkervleugels 
van de progressieve partijen, zullen de 
leiding moeten houden om deze voor ons 
land zeer belangrijke problematiek -  in 
samenhang met alle West-Europese landen 
te benaderen.

De CH-Tweede Kamerfractie heeft bij 
de benadering van deze zaken en in het 
algemeen duidelijk gemaakt bij de tot nu 
toe gevoerde begrotingsdebatten le willen 
kiezen voor een middenkoers: Geen ver
eenzelviging met de oppositionele VVD, 
een duidelijk distantie van het kabinets
beleid, voorzover de lijnen afwijken van 
voorgaande kabinetten waar de CHU wel 
de verantwoordelijkheid voor droeg, 
nieuwe lijnen aangevend voor toekomstig 
beleid.
In dat midden, waar veel gedienstige 
handen in D’66 maar ook in VVD steeds 
meer ruimte voor ons vrij maken, zoeken 
en vinden wij ook de ARP en de KVP. 
Met Steenkamp geloof ik dat daar het 
krachtenveld van de christen-democra
tische politiek moet liggen. Immers in 
die situatie komt het wezen van de 
christen-democratische politiek met de 
vertikale dimensie van ons geloof en het 
politiek bedrijven voor heel ons volk het 
beste tot zijn recht. Noch Roscam Abbing, 
noch wij mogen beleven -  en dat de voor
komen is niet alleen de taak van de CHU 
maar ook van ARP en KVP -  dat het 
christen-democratische politieke denken 
en handelen zich in een progressief en

conservatief gedeelte gaat scheiden. Het 
midden -  een derde weg in de Nederlandse 
politiek -  kan en zal constructief, harmo
niserend een in de Nederlandse volksaard 
liggende gematigdheid aan de dag kunnen 
leggen zonder kleurloos en neutraal te 
zijn. Tegen deze achtergrond van de 
geweldige kans, die daar voor ons ligt, 
werken wij verder in CDA-verband aan 
de eenwording van de drie partijen. Hart
verwarmende initiatieven voor samen
werking op lokaal en provinciaal niveau 
maken ons duidelijk dat de weg terug 
is afgesloten. De vraag die ons moet bezig 
houden is de fasering van die eenwording 
of het vollopen van een christen-democra
tische partij volgens een door KVP, ARP 
en CHU aanvaard groeimodel.
Ik hoop en verwacht dat Ik u de volgende 
keer daarover meer kan vertellen. 
Tenslotte dit: In het CDA klinkt het 
CH-geluid door, voor dit geluid 
zijn getallen nu eenmaal onmisbaar. Van
daar onze vraag: Werk mee aan de ver
sterking van de CHU en versterk daarmee 
de christen-democratisch politiek. Werf 
leden -  juist nu. Werk aan onze organi
satie -  juist nu. Laat uw stem horen 
-  juist nu.

Van Verschuer.

BOERSMA ONDUIDELIJK IN SOCIALE ZAKEN DEBAT
door dr. R. J. H. Kruisinga, voorzitter CHU-Tweede Kamer fraktie

Het debat in de Tweede Kamer over het 
begrotingshoofdstuk sociale zaken is niet 
erg bevredigend verlopen.
Aan het einde van het debat was het 
volstrekt onduidelijk met welke maat
regelen in het belang van de geldont
waarding minister Boersma nu eigenlijk 
wilde komen.

De vragen van CHU-zijde over de werkende 
vrouw en de oudere werknemer kregen^ 
geen voldoende beantwoording.
Een werkelijk inhoudsvolle reactie op het 
onrechtvaardige inkomensbeleid tegen
over de middenstand en de landbouw 
bleef uit.

Het meest concreet was staatssecretaris 
Mertens in zijn reactie op de vragen 
rond de sociale zekerheid. Dat was op 
één punt, dat aan de vergetelheid verdient 
te worden ontrukt, onthullend.

,,Tot slot nog twee vragen van de heer 
Kruisinga, een vakman op het gebied 
van de sociale zekerheid. Hij heeft gezegd, 
dat hij uit mijn cijfers heeft geconstateerd, 
dat ik eigenlijk voor 1973-1977 de norm 
van 3 procent bij een ongewijzigd beleid 
al heb opgesoupeerd. Ik heb bij inter
ruptie gezegd, dat het is 2,68 procent plus 
0,2 procent. Het gaat nu niet om het 
cijfervoorbeeld. Ik heb daarmee alleen 
willen zeggen, dat over de normstelling 
van de 3 procent nooit discussie mogelijk 
is, want wat behoort wel en wat behoort 
niet tot de normstelling? Daarover zal 
in de komende tijd klaarheid moeten 
komen. In de tweede plaats meen ik, 
dat, nu de zaken zo staan, in het bijzonder 
belangrijk is, dat wij werk maken van 
de beheersing van de sociale zekerheid 
en dat wij kansen moeten zien te ont
wikkelen om onder deze normstelling 
te blijven, opdat er ruimte is voor de

noodzakelijke nieuwe voorzieningen. 
Overigens merk ik met betrekking tot 
de nieuwe voorzieningen op, dat de twee 
grote voorzieningen, namelijk de algemene 
pensioenplicht en de volksverzekering 
ziektekosten, ook als er met voortvarend
heid gewerkt wordt, pas gerealiseerd kun
nen worden aan het eind van de periode 
1973-1977.
Ik hoop, dat wij in die periode een stuk 
kostenbeheersing onder de knie zullen 
hebben, zodat wij het of binnen de ruimte 
kunnen houden dan wel in een nieuwe 
vorm de ruimte daarvoor kunnen vinden.”  
Aldus de bewindsman.

Dat betekent geen volksverzekering voor 
ziektekosten effectief in deze kabinets
periode, ondanks al het klaroengeschal 
van dit kabinet in dit opzicht.
Geen krant merkte die belangrijke uit
spraak op.
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Van der Mei vraagt Stabilisatienota
De CH-woordvoerder drs. D. F. van der 
Mei heeft bij de behandeling van de 
begroting van economische zaken het ka
binet gevraagd een nota te maken over 
de strukturele ontwikkeling van onze eco
nomie. Vroeger hadden we industrialisa
tie- en groeinota’ s. Wellicht dat dit, 
bij wijze van spreken een stabilisatie
nota zou moeten worden, aldus Van der 
Mei. Hij dacht aan een nota in hoofdlij
nen, die ook ter advisering aan de SER 
kan worden voorgelegd.
Spreker kwam tot dit verzoek na een uit
voerig betoog te hebben gehouden over 
de economische ontwikkeling van ons land. 
Hij wees erop dat Nederland weliswaar 
niet meer koploper is in de inflatie 
maar nog steeds in de kopgroep zit. 
Daarnaast is de werkloosheid in ons 
land relatief hoog, terwijl voor alle lan
den, uitgezonderd Nederland, een daling 
van dit percentage tot het peil van 1970 
wordt verwacht.
Ook het investeringsklimaat is in ons 
land niet gunstig. Hier zit eveneens een 
struktureel zwakke plek. Daarbij komen 
nog als recente ontwikkelingen het mis
lukken van het overleg over een sociaal 
akkoord en de olieboycot, waarvan de 
konsekwenties nog onvoldoende zijn te 
overzien.
Geheel los van de huidige olieboycot is 
er een sterk stijgende behoefte aan ener
gie. We zullen daarom tot een beperking 
van het energieverbruik moeten komen. 
De oliecrisis kan bovendien vergaande 
effecten meebrengen voor de werkgele
genheid in ons land.
Op langere termijn brengt dit diverse vra
gen mee over de gevolgen voor de mo
gelijkheden van de economische groei, 
en derhalve voor de verlangens en ver
wachtingen, die wij zowel in de collec
tieve- als in de private sfeer hadden op
gebouwd. Het kan zijn dat op korte ter
mijn de grenzen duidelijk gaan worden. 
Het is niet irreeel te veronderstellen 
dat de mogelijkheden van welvaartsstij
ging van de achter ons liggende jaren 
voorbij zijn.
Ondanks het feit dat het hier om een 
lange termijnontwikkeling gaat zitten hier

aan zoveel korte termijn-aspecten dat 
met het uitbrengen van zo ’n nota grote 
spoed zou moeten worden betracht, aldus 
Van der Mei.

PRIJSBELEID

Sprekend over de te volgen gedragslijn 
na het mislukt overleg over het sociaal 
akkoord ging de CH-woordvoerder met 
name in op het prijsbeleid.
Van der Mei had begrip voor de nood
zaak om tot een stringent prijsbeleid 
te komen. Bepaalde elementen hier
in stemden hem echter kritisch.
Hij vroeg een. nadere verduidelijking van 
uitspraken van minister Lubbers dat het 
prijsbeleid niet als instrument voor een 
normatief inkomensbeleid gehanteerd kan 
worden. Zijns inziens is het vanzelf
sprekend dat het prijsbeleid een belang
rijke invloed kan uitoefenen op de ont
wikkeling van vele inkomens. En daar
bij zal de overheid - hoe moeilijk dit 
ook is - toch normen moeten hanteren 
aldus de CH-woordvoerder.
In het bedrijfsleven is men van mening 
dat de verhoging van de handelsmarge
regel te laat is gekomen. De herzie
ning wordt te laat geacht - om gelijk 
te blijven aan de nullijngedachte -; een 
deel van het bedrijfsleven lijdt hier
door schade en voelt zich onrechtvaar
dig behandeld, aldus spreker.

Van der Mei drong er op aan deze na
delige gevolgen alsnog ongedaan te ma
ken. Uit de jongste cijfers van het eco
nomisch instituut voor midden- en klein
bedrijf blijkt duidelijk hoe moeilijk, de 
situatie in belangrijke sectoren hier ligt. 
In dit verband herinnerde Van der Mei 
de minister aan de in de Kamer aange
nomen motie-Kruisinga, die er op ge
richt is deze onrechtvaardigheden weg 
te nemen. De minister-president heeft 
zich bijzonder onverstandig over deze 
motie uitgelaten. Het ging en gaat hier 
bepaald niet over overbodige zaken. Spre
ker drong er nogmaals op aan deze 
motie tot uitvoering te brengen.

Van en voor de 
kiesvereniging

Een levende Unie zegt penningmeester 
A. J. Kaland in zijn artikel elders in 
dit blad. Levend omdat er zich veel 
nieuwe leden aanmelden. Levend omdat 
ook veel leden bezig zijn om leden te 
werven.

In oktober schreven we al over het ,,met 
succes op pad gaan” . We willen hier weer 
iemand noemen, een lid in Honselersdijk. 
Niet minder dan negen leden bracht hij 
gedurende de laatste maand aan!

En dan:
0 In Rotterdam-Hillegersberg gaat men 

nog steeds door,'
0 Aan opgaven is te merken dat ook 

Bergschenhoek actief is,

0 Rhoon, Neede, Dordrecht, Hardenberg, 
Krimpen aandenIJssel, Ermelo, Breu- 
kelen, Lopik, Ede, Roden, Assen gaven 
ons nieuwe leden op,

0 Vinkeveen wist het ledenbestand op 
peil te houden ondanks een aderlating 
tengevolge van verhuizingen. Mogen 
we op' deze plaats eens zeggen dat de 
kiesvereniging Vinkeveen een secre- 
taris-uit-duizenden heeft,

0 In Rotterdam is de kiesvereniging 
,,Charlois” , vooral de voorzitter, 
bezig. Enkele nieuwe leden konden 
worden genoteerd,

0 Groot is de vraag naar onze folders!

Het Uniebureau, Wassenaarseweg 7, 
Den Haag, telefoon 070-244516.

Van de penningmeester

Dringende oproep
De contributie-afdracht stagneert! Hoe 
komt dat toch? U weet toch dat we einde
loos vergaderen, hogere kosten maken, 
zo nu en dan een advertentie op de voor-'
pagina, etc. Handen vol geld....... Maar
’t moet gebeuren. We hebben zelfs nieuwe 
ledenwinst. De Unie leeft! Maar om te 
blijven leven hebben we uw contributie 
nodig. Doe het nu echt. Meer dan de helft 
moet nog over 1973 betalen. U ook? 
Doe het dan deze week. En u weet het: 
f 15,- per lid met ingang van 1973.
Daar moet ik nog iets van vertellen. We 
hebben de contributie verhoogd om drie 
redenen:

1. Algemene kostenstijging;
2. f 1,- per lidvoordeLohmanstichting;
3. Ledencontactblad zou om de 14 dagen 

verschijnen.

Welnu, 1 en 2 zijn waargemaakt, maar

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF

Ten aanzien van het midden- en klein
bedrijf stelde Van der Mei de vraag 
wanneer indiening van het wetsontwerp 
volksverzekering inzake arbeidsonge
schiktheid tegemoet kan worden gezien. 
Hij herinnerde er aan dat dit punt reeds 
in het akkoord-Steenkamp is genoemd. 
Voorts informeerde spreker of de re
gering wel over voldoende instrumen
tarium. de beschikking heeft om de ont
wikkeling van de detailhandelsaktivitei- 
ten buiten de winkelgebieden in de hand 
te houden. Hij wees hierbij op het be
lang van een weloverwogen distributie- 
planologisch beleid.
Van der Mei vroeg voorts aandacht voor 
de problematiek rond de winkelsluitings
wet. Een meerderheid van de SER advi
seert de maximale openingstermijn te 
stellen op 55 uur per week. De staats
secretaris meent dat dan kan worden 
volstaan met een avondsluiting van 18 
tot 22 uur. Spreker vroeg zich af hoe 
men in dit systeem kan controleren dat 
er niet langer dan 55 uur per week zal 
zijn geopend.

Voorts vroeg de CH-afgevaardigde in 
hoeverre benzinestations onder de win
kelsluitingswet vallen. Bij veel benzine
stations kan men allerlei goederen ko
pen. Als de winkelsluitingswet hier niet

van kracht is, wat kan hier dan tegen 
gedaan worden.

Ten aanzien van de Horeca-sector sloot 
Van der Mei zich aan bij de heer Krosse 
(kvp). Krosse wees er op dat de inkomens 
in de Horeca reeds enkele jaren bedui
dend achter zijn gebleven. Door de auto
vrije zondag worden diverse bedrijven nu 
extra zwaar getroffen.

BUITENLANDSE BETREKKINGEN

Bij het onderdeel buitenlandse betrek
kingen vroeg Van der Mei aandacht voor 
de onderhandelingen in het kader van de 
GATT, met name ten aanzien van de 
positie van de ontwikkelingslanden. Hij 
wees er voorts op dat de EEG nog onvol
doende een gemeenschappelijk beleid heeft 
ontwikkeld ten aanzien van de handelsbe
trekkingen met de Oost-bloklanden; terwijl 
eind 1974 de bestaande verdragen aflopen. 
Tenslotte wees spreker op een tendens 
om.het algemeen preferentiesysteem van 
de EEG uit te breiden tot landen als 
Roemenië en Bulgarije. Hij meende dat 
hiermee een verkeerde weg wordt opge
gaan. Het Nederlands economisch leven 
zal hiervan een extra concurrentie onder
gaan en ik zie niet in waarom dat zou 
moeten, aldus Van der Mei.

' H. van Spanning

Kruisinga in Tweede Kamer:

Passeren commissie- 
Toxopeus ongelukkige 
zaak

opvoering van de verschijning van het 
ledencontactblad is niet gerealiseerd: In 
het begin van het nieuwe jaar vanwege de 
grote drukte rondom de niet-voorziene 
verkiezingen. Nu praten we over ,,inte
gratie van werkzaamheden”  conform de 
door u aanvaarde resolutie.
Voorlopig wachten we dus even af.
Maar nu gaan we u toch tegemoet komen 
vanwege die verhoogde afdracht.
Iedere provincie krijgt voor de komende 
verkiezingen voor Provinciale Staten een 
bedrag uit de Uniekas, bestaande uit een 
vast bedrag en een percentage van de 
per provincie gemaakte kosten.
In een volgend blad, na behandeling door 
het bestuur, vertel ik u er meer van. 
Maar nu eerst de contributie afdragen!

A. J. Kaland,
penningmeester CHU

Dr. R. J. Kruisinga heeft in de Tweede 
Kamer kritiek geuit op het feit dat 
het kabinet besloten heeft het strafrech
telijk stakingsverbod voor ambtenaren 
op te heffen, zonder het advies van de 
staatscommissie-Toxopeus af te wach
ten. Hij noemde dit bestuurlijk hoogst 
ongebruikelijk. Ook vreesde hij dat hier
door nog meer schade voor de toekomst 
is aangericht. Zullen in de toekomst geen 
personen als lid van een staatscommis
sie bedanken nu zij ervaren hebben welk 
lot de commissie-Toxopeus heeft getroffen. 
,,Wie voelt er voor dat zijn aktiviteit 
publiekelijk als waardeloos wordt beoor
deeld?”
De staatscommissie-Toxopeus was in
gesteld door het kabinet- De Jong om 
advies uit te brengen over de rechts
positie van de ambtenaren. Het kabinet 
heeft echter besloten, in aansluiting op 
Europese regelingen de strafrechtelijke 
sankties op het staken van overheids
ambtenaren te schrappen. Deze regeling 
dateert nog uit 1903. Over toekenning 
van een stakingsrecht voor ambtenaren 
is echter nog niet beslist. De staats
commissie-Toxopeus heeft nadat het voor
stel van de regering tot afschaffing van 
de strafrechtelijke bepalingen inzake het 
staken van ambtenaren bekend werd haar 
werkzaamheden gestaakt.
Kruisinga zei voorts het weinig ele
gant te vinden dat de minister zijn voor
nemen niet in het georganiseerd amb- 
tenarenoverleg heeft besproken. De CHU 
had er de voorkeur aan gegeven de be
handeling van dit voorstel op te schorten 
tot het georganiseerd overleg er zijn 
visie op had kunnen geven. De CH-woord- 
voerder wees op de rede die staats
secretaris Van Veen destijds bij de in
stallatie van de staatscommissie-Toxo
peus had gehouden. Hij vroeg minister de 
Gaay-Fortman de Kamer uitvoerig mee 
te delen waarom hij tot zijn beslissing 
was gekomen. Spreker herinnerde er 
voorts aan dat de Christelijke Bond van 
Ambtenaren in 1971 krachtig stelling heeft 
genomen tegen de visie die nu door 
de minister van binnenlandse zaken wordt 
ontwikkeld.

POLITIEK DOEL

De. context waarin het kabinet-De Jong 
dit wetsontwerp destijds heeft geplaatst 
is thans vervallen. En we hebben nu geen 
inzicht in de vraag welke richting het 
in de toekomst uitgaat.
Stakingen van ambtenaren kunnen slechts 
bedoeld zijn of uitgroeien tot akties waar
bij niet een sociaal belang maar een po
litiek doel de inzet van de strijd is. Een 
staking van ambtenaren kan slechts ge
richt zijn tegen de overheid als werk
geefster. In de praktijk zal de grens 
tussen stakingen om sociale eisen en 
politieke doeleinden moeilijk zijn te trek
ken. Het is bepaald niet alleen een kwes
tie van sociale aspecten, aldus Kruisin
ga.
We zullen aldus Kruisinga ons definitieve 
standpunt bepalen na het antwoord van 
de minister. Maar wel kan ik zeggen 
dat het ons uiterst moeilijk valt mee 
te werken aan een maatregel die wij
ziging brengt in de bestaande situatie 
zonder dat de Staten-Generaal dit vraag
stuk aan alle kanten kan bezien; zonder 
dat het georganiseerd overleg is ge
hoord en zonder dat een staatscommis
sie in staat is gesteld haar advies of 
een interimrapport uit te brengen.

H. van Spanning.

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek
Teletoon 05130-22652
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Aan de leden van de 

Christelijke-Historische Unie

Het bestuur van de C.H.U. richt zich met d it schrijven to t alle leden van de Unie, 
to t alle kiesverenigingen, statenkringen en kamerkringen.
Het wil Uw medewerking vragen voor cTe ledenwerfactie 1973-1974.

Waarom een ledenwerfactie?
1. De raden en statenverkiezingen staan voor de deur en er is alle reden om ons 

kader in gemeente en provincie te versterken.
2. De C.H.U. heeft 28.000 leden, wij hadden bij de kamerverkiezingen 354.000 stemmen. Zouden niet veel 

meer dan die 28.000 leden de behoefte en plicht hebben
het werk van de C.H.U. te begeleiden te steunen en uit te bouwen?

3. K.V.P., A.R.P. en C.H.U. werken aan het Christen-Democratisch Appèl.
Een ledenwerfactie betekent een versterking van dit appèl.

4. Juist nu is het van belang dat de C.H.U. in d it Christen-Democratisch verband 
een sterke eigen identiteit inbrengt en dat zo krachtig mogelijk doet.

Hier heeft U 4 punten om drie avonden voor de C.H.U. op stap te gaan. En dan te bedenken 
dat als ieder lid dat zou doen en elke avond één lid zou werven er 84.000 leden bij zouden zijn.
Zullen we de spreekwoordelijke laksheid en lauwheid eens logenstraffen? Hoe gaan we de actie voeren?
U krijgt allemaal 3 folders waarvan U de kaart inzendt bij het Uniebureau.
Dit bureau zorgt voor de verwerking van Uw kaarten. In het leden contactblad de‘
Nederlander zullen we de stand van de aktie bijhouden en wie het meest bereikt zal "bekroond" worden! 
Wij rekenen op U ..

Namens het bestuur,
mr. O.W.A. Baron van Verschuer, voorzitter 
mr. J.L. Janssen van Raay, secretaris

Christelijk Historisch 
weekblad

DE NEDERLANDER
REDACTIE:

B. Bol, voorzitter;.mevrouw H.Tegelaar- 
Boonacker; drs. A. M, de.Bpo:
A. Buntsma;'Wm C. de Kruyf; 
drs. H. van Spanning.
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R. W. van Dijken H. Lpkkerbol.
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f 8,- per half jaar, vooruit te voldoen op 
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Tolman m eent:

Beleid minister Gruijters biedt 
geen perspectieven
In het volkshuisvestingsbeleid zien wij 
geen perspectief. De beginselen van het 
huurbeleid kunnen wij niet onderschrijven. 
Het beleid ten aanzien van het eigen 
woningbezit wordt ondergraven. Voorts 
vindt een aantasting plaats van de woning- 
produktie en de werkgelegenheid in de 
bouw. Tot deze conclusie kwam T. Tolman 
tijdens het debat in de Tweede Kamer 
over de begroting van volkshuisvesting 
en ruimtelijke ordening.

Hij beklemtoonde dat de pretenties die 
door de ,,linkse drie” , met name door 
de socialist Van den Doel in de Kamer 
de afgelopen jaren zijn weergegeven thans 
volstrekt niet worden waargemaakt. Over 
de produktiecijfers, waar Van den Doel 
de bewindslieden altijd mee achtervolgde 
wordt gezwegen. Het is nu een en al aarze
ling wat de klok slaat. Tolman had op 
zich geen bezwaar tegen deaangekondigde 
onderzoekingen maar vreesde dat mini
ster Gruijters pas tegen het eind van

zijn ambtsperiode over relevante cijfers 
zal beschikken. En dat is voor een goed 
beleid rijkelijk laat. Keerpunt 72 was 
bepaald niet onduidelijk maar nu blijft 
men vaag ih de beleidspresentatie, aldus 
de CH-woordvoerder. De CH blijft zich 
verzetten tegen de filosofie om de fiscale 
aftrekbaarheid van hypotheekrente af te 
schaffen.

De huurwaarderegeling is destijds opge
nomen ter compensatie van de afschaffing 
van de fiscale aftrekbaarheid van onder
houdskosten. Daarom .is het des te on
rechtvaardiger juist nu tot een verhoging 
van de huurwaarde te willen komen. De 
Onderhoudskosten zijn de laatste tijd ster
ker gestegen dan de huren. In feite zou 
daarom naar onze menig de huurwaarde 
eerder verlaagd dan verhoogd moeten 
worden, aldus Tolman.

De bevordering van het eigen woningbezit 
wordt nergens in de stukken ernst mee

CHU op de bres voor de landbouw
,,De gehele fractie van de CHU zal elk 
ogenblik als dit noodzakelijk is op de 
onrechtvaardige behandeling van de land
bouw wijzen.”  Dit heeft de voorzitter 
van de christèlijk-historische Tweede- 
Kamerfractie dr. R. J. H. Kruisinga 
geschreven aan allen, die de fractie be
naderden over de rnoeilijke situatie in 
de landbouw. Vele landbouwers, tuinders 
en veehouders zonden een brief.

De fractie heeft bij het algemene politieke 
debat in de Tweede Kamer, aan het begin 
van oktober, op die situatie gewezen. 
Zij herhaalde het in de afgelopen weken 
tijdens de debatten over de begrotingen 
van sociale zaken en van economische 
zaken. En zij zal het herhalen als in de

komende weken aan de orde komen de 
begrotingen van financiën en van landbouw.

,,Dit kabinet-Den Uyl,”  aldus dr. Krui
singa in zijn brief, ,,heeft blijkbaar geen 
weet van de vraagstukken in de landbouw. 
Het weet niet van de hoge investeringen 
en de hoge rentelasten. Het weet niet van 
de sterk stijgende lonen. Het weet niet 
van een lagere melkprijs, die het zelf 
oplegde. Het heeft geen weet van de graan
markt. Het weet niet van achterblijvende 
venprijzen en stijgende veevoederprijzen. 
Het heeft er geen weet van, dat velen niet 
voor de BTW-compensatie in aanmerking 
komen, of er niets aan hebben. Het belang 
van de landbouw voor de Nederlandse 
economie heeft het ook kennelijk niet

■ 't  ■

gemaakt. Aan lippendienst van de minister 
hebben we niets. De daden van minister 
Gruijters gaan in feite bevordering van 
het eigen woningbezit tegen.

HUUR- EN SUBSIDIEBELEID

Over het huur- en subsidiebeleid wordt 
nog niets meegedeeld. De Kamer heeft 
aldus Tolman recht op meer informatie. 
Temeer omdat juist de ,,linkse drie”  op 
dit punt in de verkiezingstijd een geheel 
nieuw beleid hebben aangekondigd. Hij 
stelde de vraag of de minister zich 
blijft baseren op de dynamische kost
prijs; en welk subsidiesysteem hij wil 
gaan toepassen. En in hoeverre denkt 
men aan een doorstromingsheffing of een 
woonbelasting? .

WONINGBOUW

De woningbouw stagneert. De CH heeft 
de bouwnota van minister Gruijters in

in de "aten. Dit kabinet-Den Uyl zegt 
het althans niet te weten. Het weet niet 
hoe hard er in de landbouw gewerkt wordt.

*En het weet ook niet dat daar vele sociale 
regelen, die werknemers hebben, niet 
gelden. Het heeft er geen weet van. Het 
heeft er kennelijk geen boodschap aan. 
Tegenover de werknemers beschouwt het 
kabinet-Den Uyl de landbouwers als 
tweederangs burgers.”

Dr. Kruisinga deelde namens zijn fractie 
de briefschrijvers mee, dat de CHU geen 
genoegen neemt met het standpunt van 
het kabinet. ,,Wij zullen voor gerecht
vaardigde verlangens op de bres willen 
blijven staan.”

H. L.

T. Tolman

eerste reaktie een papieren program ge
noemd. Zij ziet nog geen aanleiding dit 
terug te nemen. In tegenstelling tot de 
getallenmanie van de heer Van den Doel 
wordt nu een reeks van marges inge
bouwd. Over de financiering wordt nauwe
lijks gesproken. De regering voert een 
beleid dat de produktie niet bevordert 
maar stagneert; met name ten aanzien 
van het eigen woningbezit en het huur
beleid.
Ten aanzien van de stadsvernieuwing 
merkte Tolman op dat het instrumentarium 
nog ontbreekt. Op zichzelf had hij waarde
ring voor de aktiviteiten van staatssecre
taris Schaefer maar hij plaatste wel enkele 
kanttekeningen bij de filosofie achter dit 
beleid. Kaalslag is een tijd het enige 
antwoord geweest op de problemen van 
oude stadswijken. Dat was fout. Maar 
de regering dreigt nu in een ander uiter
ste te vervallen. Men dient kritisch en 
selectief te werk te gaan.
Ook een duidelijke beleidsvisie op de 
leefbaarheid van de stad is nodig.
Sprekend over de ruimtelijke ordening 
vroeg Tolman wat de plannen zijn voor 
Alemere. Is het werkelijk nodig dat vlakbij 
Amsterdam een zogenaamde ,,slaap- en 
werkstad”  komt. Hierdoor krijgen Lely
stad en in zekere zin ook Zwolle minder 
kansen.
Over de Dollard-kwestie merkte Tolman 
op dat de CH niet zo gelukkig is met 
het gepubliceerd advies van de Rijks
planologische commissie. Men stelt een 
alternatief tracé voor dat niet beantwoordt 
aan eerder aan Groningen gedane toe
zeggingen. H. van Spanning
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CDA bundelt wetenschappelijk werk

ORGANISATORISCH KADER

De partijraden van ARP en KVP en de 
Unieraad van CHU hebben in de resolutie 
van 23 juni 1973 een oproep gericht tot 
de wetenschappelijke instituten van hun 
partijen om te komen tot een „verdere 
samenwerking o.a. door taakverdeling 
tussen de drie wetenschappelijke insti
tuten” .
Gevolg gevend aan deze oproep hebben 
de besturen van het Centrum voor Staat
kundige Vorming (KVP), van de Dr. 
Abraham Kuyperstichting (ARP) en van 
de Jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman- 
stichting (CHU) de volgende besluiten 
genomen.

1. Er is een voorzitters- endirecteuren- 
overleg (VDO) ingesteld met als op
dracht:
- Stroomlijnen van de besluitvorming 

van de drie besturen over onder
werpen van gemeenschappelijk be
lang.

- Voorbereiden en activeren van het 
integratieproces van de drie insti
tuten.

Het VDO komt als regel eenmaal per 
maand bijeen. Het VDO fungeert tevens 
als commissie van het CDA, die voor
stellen uitwerkt over de wijze waarop 
de drie wetenschappelijke instituten 
gezamenlijk t.z.t. een plaats in het 
CDA-verband dienen te krijgen.

2. De vergaderingen van de drie afzon
derlijke besturen worden als regel 
opengesteld voor twee waarnemers 
uit de andere instituten. Als perma
nente waarnemers fungeren de leden 
van het VDO.
De resp. besturen behouden echter het 
recht, wanneer zij dat op grond van 
bijzondere omstandigheden gewenst 
achten, ook zonder waarnemers te 
vergaderen.

3. Er worden op gezette tijden gecom
bineerde bestuursvergaderingen be
legd. De eerste gecombineerde ver
gadering heeft plaats gevonden op 9 
november j.1. in het bureau van het 
Centrum voor Staatkundige Vorming.

4. Er is een paritair overlegorgaan voor 
de gezamenlijke secties ingesteld, be
staande uit de sectievoorzitters”" en de 
directeuren. Tevens zijn voor elke 
sectie afzonderlijk overlegorganen ge
vormd, waarin zitting hebbende sectie- 
voorzitters van verwante secties met 
de stafmedewerkers van deze secties.

5. Het sectie- en commissiewerk is met 
ingang van het seizoen 1973/1974 ten 
dele als een gemeenschappelijk project 
opgezet. Ten dele omdat in deze fase 
door elk van de instituten ook nog 
activiteiten op eigen titel verricht 
worden.

6. Er is een werkgroep ingesteld die 
onderzoekt welke de mogelijkheden 
zijn om de publikaties van de stich
tingen voor gemeenschappelijke re
kening en verantwoording te doen ver
schijnen (rapporten en periodieken). 
Deze commissie wordt gevormd door 
de secretarissen van de wetenschap
pelijke tijdschriften en de directeuren.

BELEIDSKADER

Het werk van de wetenschappelijke in
stituten wordt verricht in de spanning 
tussen doel en werkelijkheid.
Ons doel is; voor ons deel inhoud geven 
aan de gezamenlijke christen-democra- 
tische politiek, waartoe een eerste aanzet 
is gegeven in de nota van de Contactraad: 
Op weg naar een verantwoordelijke maat
schappij.
De werkelijkheid is, dat ons gezamen
lijke christen-democratische politiek 
voorshands nog slechts fragmentarisch 
zichtbaar is.
Onze partijen maken een moeilijke tijd 
door, omdat onze partijpolitieke her
oriëntering vaak tegen weerstanden in 
voltrokken moet worden: weerstanden
primair buiten de eigen kring, maar toch 
ook wel daarbinnen. In deze omstandig
heden mogen wij niet rekenen op gemak
kelijke resultaten. Als wij een politieke 
christen-democratie willen opbouwen van 
een eigen signatuur, met een Evangelische 
geladenheid en een duidelijke politieke 
profilering, dan heeft dit slechts kans 
van slagen indien wij begeid zijn daarvoor 
een lange weg te gaan. Een weg waarbij 
wij stap voor stap terrein moeten winnen 
en soms misschien wel zullen verdwalen. 
Een weg waarbij wij teleurstellingen in
calculeren, veel op het spel zetten, wel
bewust risico ’ s aanvaarden, in de ver

wachting zo toch al doende ons doel 
naderbij te komen.
Wat kan de bijdrage zijn van de weten
schappelijke instituten in dezen?
Het leveren van bouwstenen voor het 
ideeel-politieke profiel van het CDA. Wij 
zullen daartoe voorrang moeten geven aan 
die zaken, die kristallisatiepunten zijn 
in de ontwikkeling van de christen-demo
cratie zoals die ons voor ogen staat en 
waarvan de nota van de Contactraad een 
eerste inspirerende schets geeft.
Wij menen dat wij er goed aan doen bij 
onze oordeelsvorming zo veel mogelijk 
de volgende gezichtspunten te betrekken.

1. De feitelijke maatschappelijk-politieke 
ontwikkelingsfase waarin wij ons be
vinden.
Kenmerkend voor onze cultuurfase zou 
b.v. kunnen zijn: hetproces vanschaal
vergroting dat zich allerwege voltrekt; 
onze hoge graad van technologische 
ontwikkeling; het opkomen van nieuwe 
problemen, zoals de bedreiging van 
de privacy, van het milieu, de ont- 
persoonlijking van onze samenleving. 
Deze aanduiding is vanzelfsprekend 
niet uitputtend bedoeld. Bij iedere 
studie zal men moeten nagaan wat de 
relevante maatschappelijk-politieke 
context is voor het behandelde onder
werp.

2. De geestelijk-culturele ontwikkelings
fase waarin wij ons bevinden.
Wij zullen ons beleid moeten uitzetten 
mede als antwoord op de dominante 
invloeden uit het geestelijk krachten
veld van deze tijd. Invloeden die hun 
stempel drukken op de mentaliteit van 
de huidige generatie, zoals het pola- 
risatiestreveh, het vooruitgangsgeloof, 
het pragmatisme.........  Ook deze aan
duiding is allesbehalve uitputtend be
doeld.

3.. De boodschap die ons vanuit de kerken 
bereikt.
De christen-democratie moet er op 
bedacht zijn de confrontatie met het 
getuigenis van de kerk niet voorbij 
te gaan maar juist als een inspire
rende kracht te zoeken. Te meer nu 
de kerken zich vaak indringend met 
maatschappelijke en politieke vragen 
plegen in te laten.

4. Kernthema’s van de christen-demo
cratische mens- en maatschappij
beschouwing.
Ook deze thema’s zijn niet in het 
algemeen genoegzaam aan te geven. 
Zij zullen in elke studie nader gecon
cretiseerd moeten worden. Te denken 
valt aan sleutelbegrippen als: verant
woordelijkheid, solidariteit, verdraag
zaamheid, participatie, harmonie, 
dienstbaarheid, gerechtigheid etc.

WERKPROGRAM

Ter concretisering van het voorafgaande 
hebben de drie besturen besloten in het 
seizoen 1973/1974 een begin te maken 
met het opzetten van de volgende gezamen
lijke projecten.

Internationale politiek en defensie
1. Commissie bouwstenen internationale 

politiek.
2. . Commissie voor een Europees

program.
Doel: een christen-democratisch
Europees actieprogram, dat als richt
lijn kan dienen voor ons optreden in 
de Europese instellingen en in ons 
contact met de christen-democratische 
partijen elders.

3. Pré-adviezen over de ontwikkelingen 
in de communistische wereld, met als 
doel een bezinning op gang te brengen 
over onze visie op het hedendaagse 
communisme.

4. Een commissie of gespreksgroep 
,,Vrede, veiligheid en defensie” .

5. Conferentie over Europese partij
vorming.

Sociaal-economische en financiële politiek
1. Verkenningsgroep, die tot taak krijgt 

de sociaal-economische problematiek 
te ordenen onder het gezichtspunt van 
te verwachten fundamentele ontwikke
lingen en mogelijkheden.

2. Commissie planning en democratie.
3. Commissie voor het energiebeleid.
4. Commissie voor het zeltstandigen- 

beleid.
5. Commissie voor fiscale vraagstukken.

Sociaal-culturele politiek
A. Algemeen. Een conferentie geent op 
het thema in de nota van de Contactraad, 
dat onze samenleving is ,,een veelvormige 
gemeenschap van mensen, groepen en 
volken, die ten aanzien van elkaar een 
wezenlijke verantwoordelijkheid dragen 
en ook gezamenlijk verantwoordelijk zijn. 
Geen van de menselijke samenlevings
vormen komt het recht toe over de andere 
in die zin te heersen, dat daaraan geen 
eigen werk-, levens-en verantwoordelijk- 
heidssfeer meer wordt toegekend” .
B. Welzijn (in engere zin). Het is zinvol - 
voor deze sector te onderscheiden tussen 
activiteiten op korte termijn en activitei
ten op'langere termijn.

Voorts zullen commissies worden inge
steld ter bestudering van onderwerpen 
die op de langere termijn aandacht vragen: 
medische ethiek, euthanasie, organisatie 
van de volksgezondheid en mediabeleid.

Onderwijs en wetenschappen
1. Commissie ,,vernieuwing en inno

vatie” .

2. Commissie ,,kennis en carrière” .
3. Conferentie ,,open onderwijs” .
4. Conferentie ,,recht op onderwijs” .

Staatkundige, bestuurlijke en juridische 
vraagstukken
De activiteiten worden gegroepeerd rond
om een vijftal thema’s: 

Grondwetsherziening;
Bestuurlijke organisatie;
Wetgeving onroerend goed;
Ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting;
Juridische ondersteuning van de 
fracties.

Ook zal een werkgroep ,,Verkiezings- 
onderzoek”  worden gevormd.

EEN OPEN PLANNING

Uitvoering van het werkprogram 1974 
zal een zware belasting betekenen van 
het apparaat van de wetenschappelijke 
instituten. En toch is dit slechts een- 
fractie van het vele werk dat op af
doening wacht. Daarom kan het nood
zakelijk blijken tussentijds het program 
bij te stellen. Voorts zullen met name 
die activiteiten voortgang moeten vinden, 
die in commissie-verband of op persoon
lijke titel ten behoeve van de partijen 
reeds verricht plachten te worden, buiten 
de directe begeleiding door het apparaat 
van de wetenschappelijke instituten, het
geen het veld aanzienlijk verruimt.

De sectie-voorzitters zijn:

Centrum voor Staatkundige Vorming:
Drs. W. K. N. Schmelzer (internationale 
politiek en defensie); tot 1 januari a.s. 
vacature (sociale, economische en finan
ciële vraagstukken); mr. K. van Rijcke- 
vorsel (staatkundige, bestuurlijke vraag
stukken en justitie); drs. J. W. Solberg 
(onderwijs en wetenschappen); mr. L.
B. M, Wust (a.i.) (welzijn).

Dr. Abraham Kuyperstichting:
A. van Es (internationale vraagstukken 
en defensie); prof. dr. B. Goudzwaard 
(economische en sociale vraagstukken); 
mr. J. H. Grosheide (cultuur, onderwijs, 
wetenschappen); mr. J. H. Prins (staat
kundige vraagstukken); W. A. Fibbe (be
stuurlijke aangelegenheden).

Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman- 
stichting:
Mr. C. A. Bos (buitenlandse aangelegen
heden en defensie); prof. dr. J. W. van 
Hulst (onderwijs en wetenschappen); dr.
C. Blankestijn (welzijn); drs. B. J. Udink 
(sociaal-economische aangelegenheden); 
jhr. mr. L. E. de Geer van Oudegein 
(binnenlands bestuur).

TUINBOUW EN OLIE
Tuinbouw zonder olie is momenteel nog 
niet denkbaar. Begrijpelijk dat er grote 
onrust is in deze sector omtrent de olie- 
voorziening.
Gelukkig is reeds een belangrijk deel 
van de tuinbouw overgeschakeld van olie 
naar aardgas.
Het aantal bedrijven dat nu overgeschakeld 
is bedraagt ± 50-60 procent.
Eind 1974 kan dit ongeveer 80 procent 
zijn.

Twee hoofdproblemen spelen een rol;
a) de verkrijgbaarheid:
b) de kosten.

De tuinder moet nü weten waar hij aan 
toe is.

. Hij moet zekerheid hebben voor levering 
van olie tot eind mei 1974.
Waarom: voor de tuinder en voor de 
consument?

- Er is sprake van een continu produktie- 
proces dat niet te stoppen is zonder 
grote verliezen aan energie, arbeid en
kapitaal.

- Verschuiving in het teeltpatroon kunnen 
leiden tot ernstige marktverstoring.

- Rentabiliteit komt ernstig in gevaar.
- Exportpositie van Nederland is omvang

rijk en zal de betalingsbalans ernstig 
aantasten.

- Groente mag gerekend worden tot één 
van de eerste goede levensbehoeften.

Overleg met de Minister van Landbouw

heeft het vertrouwen gewettigd, dat de 
olievoorziening voor dit seizoen gewaar
borgd zal kunnen worden. Wij achten deze 
uitspraak belangrijk.
De regering zal niet mogen aarzelen bij 
een verdere terugloop in de olievoor
ziening maatregelen te nemen.
Dit zal kunnen door een distributie
systeem, om de productie in deze sector 
veilig te stellen. Desgevraagd bleek het 
Kabinet hiertoe bereid te zijn.
Momenteel is het olieverbruik in de tuin
bouw ±1.100.000 ton, waarvan ongeveer 
25% lichte olie.
De prijs is reeds, los van de olieboycot, 
onrustbarend gestegen.
In feite is hier reeds sprake van een 
structureel probleem.

Met inbegrip van de laatste verhoging 
(10 november) zullen de stookkosten op 
een bedrijf van 5000 m^ongeveer f 18.000,- 
a f20.000,- hoger liggen dan een jaar 
daarvoor.

En dit zal ongetwijfeld via de veilingklok 
weer bij de consument te merken zijn.

■Vóór alles dient de regering te zorgen,' 
dat in deze onverwachte critieke fase dit 
produktieseizoen tot een goed einde wordt 
gebracht.
Wij zullen de ontwikkeling nauwgezet vol
gen en niet aarzelen de belangen van de 
tuinders te behartigen!

T. Tolman.

Kamerleden vragen....
Het christelijk-historische Tweede- 
Kamerlid drs. G. van Leijenhorst heeft 
minister Van Doorn van CRM schriftelijk 
om uitvoerige inlichtingen gevraagd over 
de beveiliging van het Frans Halsmuseum 
te Haarlem. Tevens wilde hij weten welke 
maatregelen in de afgelopen twee jaren 
getroffen zijn ter beveiliging van alle 
andere musea in het land.

De vragen werden gesteld nadat bekend 
geworden was dat uit het Frans Hals
museum drie kostbare schilderijen ge
stolen waren. ,,Waarom,”  aldus drs. Van 
Leijenhorst in zijn vragen, ,,werkte in 
dit museum de alarminstallatie op het 
beslissende moment niet?”

H. L.
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Congresthema Europese Christen
democraten schot in de roos door ds, A, Oliemans, 

vicevoorzitter CHU

De Europese Unie van Christen-Democra- 
ten (EUCD) heeft van 7 tot 9 november 
jongstleden te Bonnhaar negentiende jaar
lijkse congres gehouden.

Het thema luidde: „De Christelijke demo
cratie”  - voor de vooruitgang in vrijheid 
en solidariteit.

Uitgaande vooral van het laatste begrip 
- solidariteit - zou je kunnen zeggen, 
dat het thema van het congres midden 
in de roos schoot. Terecht merkte dr. 
Richard von Weiszacker, de plaatsvervan
gend voorzitter van de CDU-CSU-fractie 
van de Duitse bondsdag in zijn rede op 
de openingszitting van het congres op: 
,,Das darf so nicht weitergehen.”

,,Wij willen en kunnen niet zonder de 
technische vooruitgang leven, maar wij 
moeten zijn gevolgen leren beheersen.”

Je zou kunnen zeggen, dat is eenvoudig 
op te lossen, koers zo snel mogelijk aan 
op een gekozen Europees parlement en 
laat dat de richtlijnen opstellen.

Maar wie een congres als het boven
genoemde bijwoont wordt in eerste in
stantie geconfronteerd met twee belang
rijke feiten. Ten eerste dat het broodnodig 
is dat het gekozen parlement er komt. 
Maar in de tweede plaats met het feit 
van de enorme verdeeldheid, die er met 
name heerst in de opvattingen van de 
Europese Christen-Democraten.
Dat is een beangstigende zaak.

REALITEIT

Eén van de pluspunten van zo’n congres, 
waar vertegenwoordigers van vele landen 
,in Europa aan deelnemen, zou ik willen 
‘noemen dat men met de neus boven op 
.de realiteit wordt gedrukt.
Noch de verdeeldheid van de Nederlandse 
Christen-Democraten - alle pogingen om 
tot éénheid in het CDA te komen ten spijt - 
noch de Duitse schijneenheid van CDU en 
CSU zijn. in dit verband verkoopbaar. 
Er zal dan ook nog veel gepraat moeten 
worden. Dat is er gelukkig op 7, 8 en 9 
november in Bonn gedaan. Maar daar 
zijn we er niet mee. Wat nodig is, is 
een evaluatie op korte termijn. Misschien 
zou het nog beter zijn om eerst te komen 
tot een inventarisatie.
Want praten over solidariteit is prachtig 
en gegeven de momentele omstandigheden 
broodnodig, maar solidariteit in de prak
tijk brengen, vraagt meer. Ik wil niet 
beweren dat er op dit congres geen po
gingen in deze richting zijn gedaan. 
Daarom laat ik nu even kort de vijf 
sub-thema’s van het congres hier volgen:

a. De ethische grondvragen van het 
menselijk bestaan in deze tijd; .

b. De internationale politiek als vredes
politiek;

c. Economische en sociale politiek in 
dienst van de mensen;

d. Cultuurpolitiek in dienst van de men
sen;

e. Politiek voor een menswaardig 
milieu.

INVENTARISATIE

Je kan dit op zichzelf al een inventa
risatie noemen. Helaas was het ondoenlijk 
alle vijf de commissies bij te wonen, 
omdat deze parallel op één dag aan de 
orde gesteld werden. Bovendien werd 
mij verzocht commissie c) voor te zitten. 
Je kunt er dan niet eens even uitlopen 
naar de andere werkgroepen.
Aan de ene kant jammer, aan de andere 
kant niet jammer.

Want de inleider bij groep c) was de 
vice-premier van Belgie, minister L. 
Tindemans. Hij deed het op voortreffelijke 
wijze. Ik kan niet anders zeggen.
Hij gaf eèn magnifiek exposé van de 
verschillende problemen die er momenteel 
op het economische en sociale vlak aan 
de orde zijn. Al met al een uitstekend 
uitgangspunt voor het daarop volgende 
gesprek. Temeer omdat hij het (gelukkig) 
niet alleen liet bij het constateren van 
de problemen. Vooral in het gesprek dat 
er op zijn toespraak volgde, waaraan een 
twintigtal parlementsleden en ministers 
uit diverse landen deelnamen, liet hij 
zich van zijn sterkste zijde zien.
Het zou dan ook jammer zijn als dit 
werk alleen verricht was voor de (be
trekkelijk) kleine groep die hier bij e.e.a. 
betrokken was.
Uiteraard was het bij dit grote EUCD- 
congres als bij zovele vergaderingen, 
een betrekkelijk kleine kern doet de mond 
open. Daarom heen bevindt zich de silent 
majority.

Die kun je natuurlijk niet missen.
Maar solidariteit betekent niet alleen 
zwijgend ,,ja” knikken.. Dat vraagt meer. 
Anders wordt de democratie tot een aan
fluiting.

Ook hier geldt: Das darf so nicht weiter
gehen. Tenslotte nog iets over de orga
nisatie. Het congres werd geopend en 
gesloten door prof. dr. Mariano Rumor 
(Italië). Hij is vele jaren voorzitter van 
de EUCD geweest. Was nu aan de beurt 
van aftreden, hetgeen hem duidelijk 
moeilijk viel.

Zijn opvolger werd Kai Uwe von Hassel, 
vice-voorzitter van de Duitse Bondsdag. 
Hij zal het, ondanks zijn beminnelijkheid 
en integriteit, niet gemakkelijk krijgen. 
Eensdeels omdat hij in eigen omgeving 
te maken heeft met een partij (CDU-CSU) 
die zich nog steeds sterk antithetisch 
opstelt, anderdeels omdat het werk in 
de EUCD als een lawine op hem af komt 
rollen. We zitten nu eenmaal, of we 
het leuk vinden of niet, in een geweldige 
politieke stroomversnelling.
Maar daar zal ook de Nederlandse Equipe 
rekening mee hebben te houden. In het
aandeel dat zij levert en...........in de kritiek
die zij spuit.

Het zou van weinig hoffelijkheid getuigen, 
als ik ook van deze plaats niet wees op 
de voortreffelijke wijze waarop de Duitse 
broeders de deelnemers aan het congres 
ontvangen hebben. Alle lof.

A. Oliemans.

ROND DE COLLEGEVORMING door J. H. Reinders, 
burgemeester van Willemstad (N.B.)

Het vraagstuk van de program- en af
spiegelingscolleges van burgemeester en 
wethouders is opgekomen omdat is ge
bleken, dat de geïnteresseerde burgerij 
er behoefte aan gevoelt niet alleen ter 
gelegenheid van het verkiezen van raden 
en staten, maar voortdurend deel te heb
ben aan de ontwikkeling van stad en sta
ten, maar voortdurend deel te hebben aan 
de ontwikkeling van stad en streek. Daar
toe behoeft hij een meer regelmatig con
tact met de bestuurders en wordt voorts 
ook een wederzijdse beïnvloeding moge
lijk.
De toenemende gecompliceerdheid van het 
maatschappelijk leven en de wijze waar
op de massamedia vaak de aan de orde 
zijnde vraagstukken onder de aandacht van 
de burgerij brengen heeft (in de grotere 
samenlevingsverbanden - de steden - 
meer dan in de kleine samenlevingsban- 
den - de dorpen-) hier en daar de in
druk gewekt dat bij de geïnteresseerde 
burgerij de opvatting leeft, dat de gemeen
te als overheid, met name in de grotere 
gemeenten, te zwak bewerktuigd is om 
adeaquaat te voorzien in de in die betrok
ken gemeenschappen levende behoeften. 
Omdat het gemeentebestuur het dichtstbij 
de burger staat en meer actief besturend, 
dan passief toezichthoudend is, wordt ir 
de eerste plaats de blik gericht naar het 
plaatselijk bestuur en minder naar het- 
soms logger - regionaal bestuur. De toe
nemende geinteresseerdheid van de bur
gerij heeft, mede ook door d e ' daarbij 
behorende individuele geldingsdrang der 
deelnemers, geleid tot het ontstaan van ac
tiegroepen en dergelijke, welke beogen 
een zeker beleid in een bepaalde rich
ting te sturen. Zodanige groepen accen
tueren tevens niet zelden het beleid van 
bestuurders.

Deze ontwikkeling ware - ondanks enke
le negatieve randverschijnselen - positief 
te waarderen.

Het bestuursbeleid van de overheid en in 
de eerste plaats de plaatselijke overheid, 
heeft als eerste oogmerk zoveel als mo
gelijk is te voorzien in de bestaande be
hoeften'van de samenleving.

Het kennen en herkennen van deze be
hoeften, de rangorde in de voorziening 
daarvan, zomede de wijze van voorzie
ning, ook voor wat betreft de baten en 
kosten, hebben betrekking op de burge
rij zodat het voortdurend contact met 
het geinteresseerde deel van die burge
rij niet anders dan bevruchtend kan wer
ken.
Teneinde hiervan zoveel mogelijk profijt 
te trekken en de in gang komende wissel

werking tussen burgerij en bestuur zo 
werkbaar mogelijk te maken dienen daar
toe geeigende methodieken te worden in
gebouwd.
Gezien het betrekkelijk nieuwe van de 
geschetste relatie zullen ook de te kie
zen methodieken zo niet geheel nieuw, 
dan toch afwijkende modulaties vertonen 
van het tot dusverre vertrouwde beeld 
van de inrichting van de overheid. Deze 
zich veranderende inrichting, waartoe nog 
zeer veel onderzoek en studie zal die
nen te worden verricht, beweegt zich op 
staatkundig en politiek terrein en niet 
op het terrein van de levensbeschouwe
lijke inspiratie.

DIVERSE VORMEN 
VAN COLLEGES

De Gemeentewet legt, waar zij handelt 
over de wethouders het accent op het 
bestuur als college en minder op het 
bestuur der individuele wethouder. 
Daardoor wordt het beleid van de indi
viduele wethouder het beleid van het 
college.
De Gemeentewet ontkent het beleid en 
het bestuur van de individuele wethou
der echter niet. Zo stelt de wet bijv. dat 
wethouders, zowel individueel als collec
tief verantwoording afleggen aan de raad. 
Indien de staatkundige ontwikkeling, als 
geschetst in de inleiding, langs politieke 
kanalen een zwaardere wissel gaat trek
ken op de individuele wethouder als po
liticus, moge dat een ten opzichte van 
een in het verleden vertoond, veranderend 
beeld op gaan leveren; van strijd met de 
wet kan niet worden gesproken, noch be
hoeft het - naar onze wijze van zien - 
een collectief bestuur uit te sluiten.
Wel zal het collegiaal intern overleg be
langrijk intensiever en wellicht ook har
der worden omdat de zijde van de wet
houder als politicus meer accent_zal 
krijgen en de evenknie gaat worden van 
de zijde van de wethouder als collegiaal 
bestuurder.
Het voeling houden met en het verantwoor
ding afleggen aan de politieke achterban 
zal de wethouders verplichten zijn in
breng in het college scherper te kleuren 
en - vooral ook naar buiten - pregnan
ter vorm te geven.
Deze ontwikkeling vordert dat kiezers 
en gekozenen zich zoveel mogelijk van 
te voren toetsen, vinden en vastleggen op 
een uitgestippeld beleid, waarvoor, ten
einde dit beleid zo ongestoord mogelijk 
te verwezenlijken, zoveel mogelijk po
litieke medestanders behoren te worden 
gevonden.
Teneinde dit beleid zo aanvaardbaar mo
gelijk en als liggende in de natuurlijke

orde der dingen zichtbaar te maken, 
dient dat beleid door zoveel mogelijk 
geinteresseerde burgers, als zijnde een 
pogen te voorzien in hun behoeften, te 
worden herkend. Het is dientengevolge 
een zaak van de eerste orde, dat deze 
behoeften, zomede hun rangorde worden 
geïnventariseerd, daarbij ware teneinde 
de geloofwaardigheid van het beleid te 
bevorderen, overleg met andere politieke 
groeperingen te openen.
Dit overleg dient te bevorderen dat het 
beleid zoveel mogelijk op het voorzien 
in de gebleken behoeften wordt afgestemd.

POSITIE RAAD TEGEN
OVER COLLEGE VAN

B. EN W.

De raad als politiek bestuursorgaan voert 
het program uit. Scherper: de meerder
heid van de raad voert dat program uit, 
dat door deze meerderheid met zijn po
litieke verantwoordelijkheid wordt ge
dekt. Omdat alles niet tegelijk en ineens 
kan brengt het dagelijks bestuur (de wet
houders) een uitvoering in fasen aan 
en vraagt daarover het oordeel van de 
raad. Dit oordeel hebbende bereiden zij, 
in overeenstemming met het door de raad 
bepaalde beleid, de te nemen raadsbeslui
ten voor en zorgen zij dat deze besluiten in 
overeenstemming met het terzake gegeven 
oordeel van de raad worden uitgevoerd. 
Door deze methodiek wordt een strakkere 
wisselwerking tussen beleid en uitvoering 
tussen raad en college, verkregen dan 
thans het geval is.

• Bedacht dient te worden dat de mate waar
in een en ander zijn vorm en gestalte 
moet krijgen nauw verbonden moet zijn 
met ook de behoeften dienaangaande van 
de betrokken gemeenschap. Men dient in 
deze te vermijden dat een gemeenschap 
een bestuursvorm krijgt aangemeten 
waaraan zij geen behoefte heeft. In zeer 
veel plaatsen in Nederland bestaat een 
bestaande praktijk, welke men niet on
gevraagd, straffeloos kan veranderen. 
Slechts daar, waar behoeften aan veran
deringen zich manifesteren dient men 
zich diepgaande terzake té beraden om 
een vorm te vinden waarin aan de ver
langens gestalte wordt gegeven.

POSITIE BURGERIJ tlo.v. RADEN EN 
COLLEGE

Openbaarheid is inhaerent aan openbaar 
bestuur. Dit houdt in dat de vergaderingen 
van de raad, waarin raad en wethouders 
elkaar ontmoeten, openbaar behoren te 
zijn en te blijven. Bij deze confrontatie 
is de burger optimaal betrokken. Hier kan 
hij er zich van overtuigen dat datgene wat

door hem middels zijn keuze aan zijn 
verkozene is opgedragen, werkelijkheid 
wordt, zomede welke aspecten aan deze 
verwerkelijking zijn verbonden.

Door de wijze waarop zowel raadsleden 
als wethouders deze ontmoeting beleven 
en hun gesprek voeren, wordt de mate van 
doorzichtigheid van het bestuur voor de 
burger bepaald. De inbreng van de burge
rij in het bestuur, anders dan d.m.v. ver
kiezingen richt zich tot de raad, c.q. tot 
de betrokken politieke relaties in de raad. 
Deze inbreng richte zich niet tot de wet
houders omdat dan de positie van de 
raad wordt aangetast. De raad roept des
gewenst de wethouders publiekelijk ter 
verantwoording, zomede is hij bevoegd 
aan de wijze waarop de wethouder zich 
verantwoord, consequenties te verbinden.

CONCLUSIE

1. Daar waar de geschetste vraagstel
ling leeft ware bij de vorming van het 
dagelijks bestuur te streven naar:
= een bestuurlijk beleidsprogramma voor 
de komende zittingsperiode;
= met betrekking tot ditprogramma open
staan voor gedachten van anderen, zelfs 
al komen die van andere politieke groe
peringen en trachten eenheid van be
leid ook tijdens de zittingsperiode te 
bevorderen.
2. Op basis van dit programma een col
lege samen te stellen , dat geacht kan 
worden een zo breed mogelijke basis te 
hebben in de raad.
3. Waar de burgemeester niet directver- 
antwoordelijk is aan de raad, ware te 
vermijden hem een portefeuille toe te 
kennen welke mede brengt de üitvoering 
van een beleid dat politiek is bepaald.

De voorkeur verdient een zodanige por
tefeuille voor de burgemeester, dat daar
in zaken voorkomen, waarin politieke 
aspecten niet of nauwelijks een rol spe
len.

(Mr. J.H. Reinders, burgemeester van 
Willemstad, was voorzitter van de werk
groep van de Lohmanstichting (CHU)die 
met commissies van het Centrum voor 
Staatkundige Vorming (KVP) en van de 
Kuyperstichting (ARP) voor het CDA ( 
Christen-Democratisch Appèl) een aan
beveling opstelde over de collegevorming. 
Het bovenstaande artikel was de inlei
ding van mr. Reinders op de op zaterdag 
17 november jongstleden gehouden CDA- 
conferentie over het vraagstuk van de 
vorming van colleges. De aanbevelingen 
van de commissies en de werkgroep vorm
de het voornaamste discussiestuk).
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De energiecrisis en de 
politieke ontwikkelingen 
in en van Europa
De noveraberzitting van het Europees 
Parlement kende verschillende hoogte
punten. Er liep één rode draad door 
alle toespraken en debatten heen: de 
energiecrisis en de politieke ontwikkeling 
van Europa.

In de eerste plaats wil ik iets vertellen 
over de toespraak die de Westduitse 
bondskanselier Brandt op 13 november 
voor het Parlement heeft gehouden. Over 
het conflict in het Midden-Oosten zei 
Brandt o.m. dat Europa slechts bij een 
zeer nauwe samenwerking een bijdrage 
zal kunnen leveren aan de oplossing van 
de vraagstukken. Bij een koor van elkaar 
tegensprekende Europese stemmen is nie
mand gebaat. Voor politieke eenheid moet 
echter de prijs worden betaald, dat elk 
der lid-staten bereid moet zijn water in 
zijn wijn te doen. Brandt sprak als zijn 
mening uit dat Europa b.v. op het terrein 
van de voedselhulp en het scheppen van 
vestigingsmogelijkheden voor de vluchte
lingen een bijdrage kan geven aan de 
problemen van het Midden-Oosten. Wat 
de energiecrisis betreft zei Brandt letter
lijk het volgende:

,,De jongste gebeurtenissen hebben ons 
op drastische wijze laten zien hoe af
hankelijk wij zijn van de aardoliebronnen. 
Tot dusver menen wij ons in de Gemeen
schap de luxe te kunnen veroorloven van 
uiteenlopende opvattingen over de grond
slagen en de vorm van een gemeenschap
pelijk energiebeleid. Thans weten wij dat 
een gemeenschappelijk optreden juist op 
dit terrein letterlijk van vitaal belang is. 
De dreigende energiecrisis bewijst dat 
we allen in dezelfde omstandigheden ver
keren. Ik verzoek de bevoegde instellingen 
van de Gemeenschap dringend alles in het 
werk te stellen om de noodzakelijke samen
werking tot stand te brengen. Üiterlijk op 
de conferentie van regeringsleiders in 
Kopenhagen moet duidelijk worden hoe 
het met de Europese samenwerking staat. ’ ’ 
Over de voortgang van het Europese 
integratieproces zei Brandt onder andere, 
dat hij er zeker van is dat de Europese 
Unie een feit zal worden. Zij zal niet 
door een revolutie ontstaan, maar door 
een gestadige ontwikkeling. Brandt steunde 
het idee van Pompidou dat de regerings
leiders van de Europese Gemeenschap 
elkaar op gezette tijden zullen ontmoeten. 
Hij gaf aan dit Franse initiatief overigens 
zijn eigen uitleg: dit orgaan van regerings
leiders kan - ais een soort regelmatig 
plaatsvindende conferentie van een Pre
sidium - een vast begrip en zodoende een 
werkelijke stap op de weg naar de politieke 
unie worden. Ik ben persoonlijk wat be
vreesd, dat dit soort regelmatige top
conferenties niet alleen de positie van de 
kleinere landen in de gemeenschap verder 
zal afzwakken, maar ook geen goed zal 
doen aan de positie van de Europese 
Commissie als orgaan van de gemeen
schap. Het politieke gezag van deze Com
missie - toch al niet zo groot - zal er 
beslist niet groter op worden wanneer 
iedere keer opnieuw de zaak van de 
Europese eenwording door middel van 
topconferenties een stuk verder moet 
worden gebracht.
Brandt sprak als zijn oordeel uit dat 
het van beslissende betekenis is dat de 
Gemeenschap niet beperkt blijft tot eco
nomische samenwerking ?n politieke o r 
ganisatie, doch dat zij uitgroeit tot een in 
sociaal opzicht bijzonder vooruitstrevende 
eenheid in onze beschaving. De Europese 
integratie moet de mens rechtstreeks 
dienstbaar zijn.

Brandt bepleitte een vermindering van 
het aantal douane-ambtenaren en vereen
voudiging van de douanevoorschriften. Hij 
wijdde ook uitvoerig aandacht aan de ver
houding tussen Europa en de Verenigde 
Staten. Wij zijn verbonden door dezelfde 
of althans overeenkomstige idealen. 
Europa acht zich een gelijkgerechtigd 
partner; een deelgenootschap kent ook 
geen ondergeschiktheid.
Naar het oordeel van Brandt - en daarmede 
vatte hij zijn betoog samen - zou een 
Europees ad hoe programma de volgende 
elementen moeten bevatten:

1. Nodig is en wel vóór het einde van 
dit jaar een duidelijke vooruitgang op 
de weg naar een Economische en 
Monetaire Unie, naar een gemeen- 
schap-regionaal beleid, een gemeen
schappelijk sociaal beleid en een 
verdere ontwikkeling van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid.

2. Nodig is een verbetering van het fi
nanciële beleid van de Gemeenschap.

Iedere cent voor Eruopa moet efficiënt 
worden gebruikt.

3. Nodig is een besluit tot medebeslissing 
van het Europees Parlement in aan
gelegenheden de Gemeenschap betref
fende.

4. Nodig is, eveneens vóór het einde van 
het jaar een vooruitgang op het stuk 
van een solidair gedrag van de Ge
meenschap: ten aanzien van de mede
verantwoordelijkheid van Europa voor 
vrede en stabiliteit in het Middel- 
landse-Zeegebied, de omschrijving van 
onze betrekking ten opzichte van de 
Verenigde Staten van Amerika en de 
samenwerking met de Sowjet-Unie en 
de landen van Oost-Europa.

5. Nodig zijn ook frequentere ontmoe
tingen van de regeringsleiders waartoe 
de Franse president heeft aangespoord, 
en naar mijn opvatting in de vorm 
van een soort regelmatige conferentie 
van staatshoofden en regeringsleiders 
die beslissende politieke impulsen geeft 
en op deze wijze de samenwerking van 
alle verantwoordelijke organisaties en 
lichamen bevordert.

6. Nodig zijn en wel zo spoedig mogelijk, 
duidelijke, realistische voorstellen 
voor ons streven naar een Europese 
Unie met volledige inachtneming van 
hetgeen reeds bestaat en wat in 20 jaar, 
in weerwil van vele hindernissen, werd 
bereikt.

ENERGIEBELEID

Het debat over het toekomstige energie
beleid in het parlement ging zowel over 
het structurele beleid op langere termijn 
als over de huidige oliecrisis. Het lid 
van de Europese Commissie, de Belg 
Simonet, ging alleen in op het eerste 
aspect. Dat was wel een teleurstellende 
ervaring, te meer waar een aantal zeer 
duidelijke vragen van de socialistische 
fractie over de huidige crisis mede onder
werp van het debat vormden.

Met name op de vraag welke stappen de 
Commissie reeds heeft genomen of binnen
kort denkt te gaan nemen om de aardolie
voorziening in de Gemeenschap te waar
borgen, ook na de Arabische boycotmaat- 
regelen, bleef Simonet het antwoord 
schuldig. De Nederlandse Christen-Demo- 
craat Van der Sanden, die tijdens dit ■ 
debat zijn Europese maiden-specch hield, 
merkte onder meer op, dat ook bij de 
energiepolitiek de belangen en accenten 
van de kleinere landen op dezelfde wijze 
gewogen moeten worden als die van de 
grote landen van de Gemeenschap. Anders 
wordt de Gemeenschap de speelbal van 
een stuk machtspolitiek van enkelen, in

plaats van gemeenschapspolitiek voor 
allen. Het parlement heeft een resolutie 
aangenomen waarin onder meer:

- bezorgdheid wordt uitgesproken over 
het feit dat in de komende 10 a 20 jaar 
aardolie het grootste aandeel in de 
energievoorziening van de wereld zal 
hebben;

- gewezen wordt op de noodzaak nieuwe 
energiebronnen aan te boren, maar dat 
dit nog geruime tijd zal vragen;

- wordt uitgesproken dat de afhankelijk
heid van aardolie-aanvoer uit de huidige 
bronnen een reele en toenemende be
dreiging vooral van de economie en toe
komstige expansie van de Gemeenschap.

In de resolutie wordt voorts het zeer 
belangrijke verzoek aan de Raad en de 
lid-staten gedaan om het gemeenschappe
lijke energiebeleid te beginnen met een 
solidaire houding van alle lid-staten onder 
elkaar. Met een kleinere meerderheid 
sprak het parlement zich daarbij uit om 
bij die solidariteit economische tegen
maatregelen ten opzichte van derde landen 
niet uit te sluiten.
Nederland kan met deze uitspraken op 
zichzelf tevreden zijn. Maar helaas zijn 
we tijdens deze debatten over de wijze 
waarop deze solidariteit gestalte zal krij
gen niet veel wijzer geworden.

LANDBOUWBELEID

De nieuwe landbouwvoorstellen van com
missaris Lardinois - de Nederlandse oud- 
Minister van Landbouw - kregen in het 
parlement een - zij het nog voorlopig - 
gunstig onthaal.
Zoals bekend zullen deze maatregelen 
tot een vermindering van financiële lasten 
leiden in de orde van grootte van 3 a 4 
miljard gulden.
De Nederlandse christen-democraat De 
Koning complimenteerde Lardinois met 
het feit dat hij er in geslaagd is, de 
grondlijnen van het landbouwbeleid van 
de afgelopen jaren naar de toekomst door 
te trekken. Hij stelde de vraag bij welke 
groep, producent of consument, dezfe be
sparing voor de overheidsuitgaven nu als 
verzwaring van lasten terecht komt. Het 
antwoord van Lardinois was op dit punt 
wat vaag, maar wel stelde hij duidelijk 
dat:

a. de besparingen niet worden gevonden 
in de sfeer van de structuurpolitiek;

b. het bedrag van de besparingen ongeveer 
bij helften over de sfeer van de granen 
enerzijds en van de zuivel anderzijds 
zal worden verdeeld.

Mr. W. Schollen.

Program-colleges gewenst
Zoals wij reeds in het CH-weekblad van 
14 september publiceerden gaf het be
stuursorgaan van CDA samen met de 
dagelijkse besturen van ARP, KVP en 
CHU een verklaring uit naar aanleiding 
van de besprekingen over de manier 
waarop de colleges van gedeputeerde 
staten en van burgemeester en wethouders 
moeten worden gevormd.

Het bestuursorgaan van CDA stelde:
- dat de colleges van gedeputeerde 

staten en van burgemeester en wet
houders in de huidige tijd primair 
dienen te worden gevormd op basis 
van programmatische overeenstem
ming;

- dat er daarbij naar dient te worden 
gestreefd in dat program zoveel mo
gelijk politieke groeperingen te ver
enigen.

Dit advies, uitgebreid met een aantal 
toevoegingen werd besproken door de 
conferentiegangers van Lohmanstichting, 
Kuyperstichting en Centrum voor Staat
kundige Vorming, de CHU-, ARP- en 
KVP-wetenschappelijke stichtingen, in 
Doorn met ruim 150 deelnemers bijeen 
op zaterdag 17 november j.1. In de groeps
discussies en daarna in plenaire zitting 
bleken de conferentiegangers, waaronder 
behoorlijk wat CHU-leden, veel waar
dering te hebben voor de ,,verklaring 
en de aanbeveling van de CDA inzake 
collegevorming” . De resultaten van de 
discussie worden nog nader gepubliceerd 
door de drie wetenschappelijke stich
tingen.

OPENBAARHEID VAN 
COLLEGEVORM

Hoewel de positie van de burgemeester als 
zodanig niet geheel uit de verf kwam - er 
waren overigens voldoende burgervaders 
aanwezig als deelnemer aan deze confe
rentie! - nam men in de discussies aan 
dat de burgemeester geen probleemfactor 
moest zijn bij de collegevorming. Veel 
meer aandacht werd besteed aan de open

baarheid van de collegevorming. ,,Na de 
verkiezingen worden onderhandelingen ge
voerd met en door de onderscheidene 
gekozen fracties over hti vormen van 
het college,”  vermeldt het CDA-advies. 
Veel conferentiegangers hadden behoefte 
om hieraan toe te voegen ,,in het open
baar” . Wat voor nut heeft zo’n toevoeging 
eigenlijk, vroegen sommigen zich af: al 
wordt er in het openbaar gediscussieerd, 
er is toch alle gelegenheid ,,binnens
kamers”  reeds voorbereidingen te tref

fen? Het probleem is n.1. dat men dadelijk 
tijdens de. eerste vergadering van de 
gemeenteraad in september al de wet
houders moet kiezen. Gesuggereerd werd 
een openbare voorbespreking van raads
leden - niet in vergadering officieel b ij
een - maar bijeen op verzoek b.v. van 
de grootste fractie, en als dat niet (snel 
genoeg) gebeurt, op verzoek van de CDA- 
fractie.
Duidelijk werd tenslotte dat ,,programma 
en personen”  in grote en kleine gemeenten 
een verschillende benadering behoeven. 
Om te besluiten met een term, genoteerd 
uit de mond van mevr. ir. Nellien de 
Ruiter: de urbanisatiegraad is van invloed 
op de relatie bestuurder-bestuurde.

V .  D.

CURSUSSEN OVER BESLUITVORMING

Vormingscentrum Den Alerdinck,

Huize „De Vuurslag”, Joppe (bij Gorssel)

Het vormingswerk is van start. 
Na de behandeling van de nota van 
de Contactraad staat nu op het 
program: BESLUITVORMING.

Besluiten nemen en laten nemen 
is in de politiek belangrijk. Hoe 
onderscheid je hoofd- en bijzaken? 
Wie steit vast of iets wel of niet 
moet gebeuren? En hoe dan? Met 
welke middelen?

Op een tweetal weekeinden zal hier
over worden nagedacht, gepraat en 
geluisterd en wel op

- zaterdag en zondag, 15 en 16 
december

- zaterdag en zondag, 12 en 13 
januari (1974)

Aanvang: zaterdags 14.00 uur, einde 
zondags 19.00 uur.
Maximum aantal deelnemers 25. 
De kosten zijn voor rekening van 
de Unie.
U dient in te schrijven voor beide 
weekends.

Aanmelden en/of nadere informatie 
over de weekeinden in het vormings
centrum ,,Den Alerdinck”  te Joppe 
bij Gorssel: Uniebureau, Wasse- 
naarseweg 7, Den Haag. Telefoon: 
070-244516.
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STUDIEDAG:

CH.-VROUWEN OVER CDA
Op dinsdag 30 oktober werd in de Oude 
Tram te Amersfoort onder leiding van 
Haty Tegelaar de jaarlijkse studiedag van 
de Centrale gehouden. Als thema van deze 
dag was gekozen: „Hoe doen wij mee?” , 
waarbij zaken als samenwerking in CDA- 
verband, kandidaatstelling voor verkiezin
gen van provinciale staten en gemeente
raden, propaganda e.d. aan de orde 
kwamen.

Waarom een C.D.A. ?
Mevrouw Leyten begint haar rede met te 
zeggen dat zij er trots op is lid te zijn 
van de KVP en dat zij er nog trotser op 
is lid te zijn van het CDA.
Wat is CDA?
Is het een hersenschim, een luchtkasteel, 
zoals de kranten ons willen doen geloven? 
Is het een groeiende politieke groepering 
die z ’n waarde kan hebben in de Neder
landse politiek? Een analyse is wel nodig. 
We moeten ons goed realiseren dat de AR, 
CH en KVP al 90 jaar met z ’n drieën 
samenwerken en dat is niet gering. Vrij
wel altijd is er eenzelfde soort politieke 
lijn getrokken; er is duidelijk vanuit een
zelfde soort ideologie geopereerd. In deze 
ideologie zit die eenheid eigenlijk al en 
daar moeten we beginnen. In de polarisa
tie die momenteel optreedt is een duide
lijke frontvorming nodig, de christen
democratische partijen moeten niet ver
snipperen tot kleine politieke partijen 
die geen invloed meer hebben, aldus me
vrouw Leyten.

Volgens mevrouw M. Leyten-de Wijker- 
slooth de Weerdesteyn hangt het van ons
zelf af of we de idealen verwezenlijken. 
Een duidelijke eenheid als christen-demo- 
craten is echter noodzakelijk, we moeten 
een eigen weg presenteren. Er is een 
groeiend aantal mensen, dat niet wil en 
niet kan kiezen tussen Wiegel en Den Uyl. 
De niet-ideologische partijen als D'66 en 
DS ’70 e.d. blijken geen blijvende factoren 
van betekenis in de Nederlandse politiek. 
In deze polarisatie is er wel behoefte aan 
een centrumpartij, maar dan niet als een 
centrum tussen Den Uyl en Wiegel zonder 
ideologische grondslag. Er is behoefte 
aan een eensgezinde, duidelijke christen
democratische partij. Waar zit het eigen 
gezicht van de christelijke ideologie? 
In het politieke programma van de chris- 
ten-democraten en de nota van de Con- 
tactraad zitten talloze idealistische en 
goede plannen; maar wat willen wij nu pre
cies anders dan de PvdA en de VVD? 
Mevrouw Leyten stelt dat we simpele 
issues van de grond moeten zien te krij
gen, hoe moeilijk dat ook is omdat de 
problemen van hu meestal niet simpel 
zijn. Zij noemt enkele punten waarop de 
christen-democraten een eigen gezicht 
hebben, en geeft een motivatie voor het 
bestaan van de CDA.

LEVEN EN DOOD

In onze partijen wordt over de kwestie van 
leven en dood veel en diepgaand gediscus
sieerd. Over b.v. abortus en euthanasie be
staat er niet eenzelfde standpunt, hoewel 
ze wel dicht bij elkaar liggen. Het feit, 
dat deze zaken zo serieus behartigd wor
den is al voldoende motivering van be
staan. voor christen-democraten. In de 
meeste andere partijen wordt er over deze 
onderwerpen nauwelijks meer gesproken. 
Mevrouw Leyten noemde vervolgens het 
gezin.

HET GEZIN

Vroeger waren onze partijen de gezins
partijen. Wij kwamen op voor de grote 
gezinnen. Er is echter welietsaandehand 
met de gezinnen. Wij moeten er zorg voor 
dragen dat het gezin aan de basis van de 
samenleving een kans van bestaan heeft en 
houdt. Zo is er b.v. in het onderwijs een 
tendens van; ouders bemoei je er niet 
mee. De ondermijning van het gezin is een 
zaak waar we attent op moeten zijn. 
Dit geldt ook voor de mening dat kinderen 
gelijkvormig opgevoed moeten worden. 
De kwaliteit van het gezin waaruit de kin
deren voortkomen is relevanter voor wat 
er uit het kind groeit dan de hoogte van 

• het inkomen. Kindercentra, crèches etc. 
zijn goede zaken, maar we moeten ons 
realiseren dat we daar niet alles van moe
ten verwachten. Veel kinderen zijn er mee 
gediend, maar ze moeten er niet iedere 
dag heen. In het gezin krijgen ze allerlei 
dingen mee die ze daar niet kunnen leren. 
De verschuivende opvattingen over de 
ouderlijke macht vragen om een diep
gaande bezinning juist vai! ons als CDA, 
hield mevrouw Leyten de vergadering 
voor.

ONTWIKKELINGSHULP

Dit is een erg belangrijke zaak, waar onze 
partijen een eigen visie op hebben. Via 
missie en zending hebben wij wat dit be
treft een rijke ervaring en een lange 
traditie van verantwoordelijkheid voor de 
derde wereld. De ontwikkelingssamen
werking heeft bij ons dan ook hoge prio
riteit.

DE INDIVIDUELE 
PERSOONLIJKHEID

Door het tot stand brengen van een be- 
hoeften-gelijkheid, uniformiteit in opvoe
ding en toenemende overheidsbemoeiing 
dreigt de individuele persoonlijkheid inde 
klem te komen, De christen-democraten 
moeten waken voor de individuele vrij
heid van de mens. Wij moeten borg staan 
voor gelijke kansen, maar degene die meer 
mogelijkheden hebben moeten de kans ook 
krijgen zich ten volle te ontplooien. Ge
lijke kansen wil niet zeggen dat wij stre
ven naar gelijke mensen, aldus de spreek
ster.

MACHT

Tijdens de algemene beschouwingen in 
de Kamer heeft de heer Andriessen een in
drukwekkend betoog gehouden over de 
spreiding van de macht. Het algemene 
verschijnsel van macht wil niet zeggen 
dat de mensen nu echt zelf beslissen en 
dus als persoon beter van geworden zijn. 
Zo hebben de mensen nog steeds geen 
grote invloed in de bedrijven ook al is de 
verantwoordelijkheid deels terecht ge
komen bij de vakcentrales, omdat nu een
maal ook de vakcentrales nog ver weg 
zijn van de mensen en te centralistisch. 
Als de overheid het doet betekent dat nog 
niet dat het zoveel beter gaat; de centra
lisatie is geen versleten issue!

Mevrouw M. Leyten-de Wijkerslooth, be
stuurslid CDA, spreekster op de studiedag 
van CH-Vrouwen.

MILIEU

Over milieuzaken is in de Kamer van de 
kant van de christen-democraten met name 

.door dr. Kruisinga uitvoerig gesproken. 
We zijn ervan overtuigd dat er offers ge
bracht moeten worden wat betreft het 
milieu, maar we moeten wel opletten waar 
deze terecht komen. Wij als CD-partij 
die een geweldige traditie hebben van 
solidariteit moeten zorgen dat niet de 
werknemers eenzijdig de dupe worden 
van milieumaatregelen, door een stijgende 
werkloosheid in bepaalde industrietakken. 
Ook de agrariërs mogen geen materiële 
schade lijden als wij vinden dat een ruil
verkaveling een te sterke aantasting is 
van het milieu. Het iandschapsschoon 
moet dan behouden blijven en prioriteit 
hebben, maar de agrariër moet een rede

lijk inkomen gegarandeerd worden. Het 
rentmeester zijn over de natuur geeft 
een eigen verantwoordelijkheid die we 
niet moeten schuwen, maar waarvan we 
de lasten wel gezamenlijk moeten dragen.

HUIDIGE POLITIEKE SITUATIE

In de CDA-bestuursorganen is een eer
ste vereiste dat we elkaar niet verket
teren zonder zakelijk inhoud. Het is 
niet ernstig als er een verschil van 
mening is over kwesties als b.v. huur
waarde, overheidsuitgaven, belastingen. 
Het is wel ernstig als het gaat om de 
punten die hierboven genoemd zijn. 
Financieel-economisch zijn we vaak een 
centrumpartij en daar zitten onze vleu
gels in, zowel links als rechts, maar ons 
gezicht zit daar niet.
Ons gezicht zit in die zaken die nu juist 
een christen-democratische doctrine in 
de Nederlandse politiek noodzakelijk ma
ken en waarvan er hiervoor een paar zijn 
genoemd.

BESLUIT

Uit de discussie bleek duidelijk de waar
dering voor het betoog van mevrouw Ley
ten. Door enkelen werd op de politieke 
realiteit van dit moment gewezen, die 
echter ondergeschikt gemaakt moet wor
den aan het doel van de CDA. Mevrouw 
Leyten onderstreept nog eens dat we prin
cipieel op één lijn zitten, we moeten de 
emotionele sfeer niet aandikken, we moe
ten ons zakelijk opstellen. Ook in ver
band met de politieke scholingscursussen 
is dit belangrijk, we moeten daar niet 
staan als twee partijen maar als één 
partij, niet tegenóver elkaar, maar naast 
elkaar.
Gesproken werd tenslotte o.a. over de 
peuterspeelplaatsen, de studiefinancie
ring, de herwaardering van het vak huis
vrouw en de Europese samenwerking van 
christen-democraten.

Drs. M. Pastoor-Koopman

IN  DEN HAAG EN GRONINGEN:

CDA tot stand gekomen
Zowel in Den Haag als in de stad Gro
ningen is, met het oog op de komende 
gemeenteraadsverkiezingen, een Chris- 
ten-Democratisch Appèl (CDA) tot stand 
gekomen. In beide steden zullen KVP, 
ARP en CHU met één kandidatenlijst 
voor die verkiezingen uitkomen.

DEN HAAG

Nadat op 18 september j.1. de besturen 
van de drie christen-democratische par
tijen ARP, CHU en KVP in principe tot 
de oprichting van een CDA in de residentie 
hadden besloten, moesten de leden nog 
worden geraadpleegd. Voor de CHU ge
schiedde dit in een speciaal daartoe bij een 
geroepen algemene ledenvergadering op 
12 oktober, waar uitvoerig van gedachten 
werd gewisseld, evenals in 1965 toen de 
CHU ook niet in het kabinet Cals-Vondeling 
was vertegenwoordigd. Toen de Unie weer 
regeringspartij werd (1969), was het voor
stel om met de ARP samen met één lijst 
uit te komen, slechts een hamerstuk.

Een bewijs, hoe de landelijke politiek 
doorwerkt in de plaatselijke verhoudingen. 
Uiteindelijk werd het voorstel om met 
ARP en KVP samen een plaatselijk CDA 
te vormen met slechts 4 stemmen tegen 
goedgekeurd. Bij de KVP en de ARP 
werd dit voorstel op 24 oktober resp. 
14 november met algemene stemmen aan
vaard. Eerlijkheidshalve dient te worden 
vermeld, dat deze samenwerking ook tot 
stand zou zijn gekomen als de drie con
fessionele partijen elkaar op landelijk 
niveau niet in een CDA zouden hebben 
gevonden. Immers, reeds sinds 1958 wer
ken ARP en CHU in de Haagse Gemeente
raad in één Protestants Christelijke 
fractie samen. Sinds 1970 is een hechte 
samenwerking ontstaan met de KVP- 
fractie, zich manifesterend in gezamen
lijke fractievergaderingen, een gemeen
schappelijk fractiesecretariaat en het 
spreken in de raad namens de andere 
fractie door één woordvoerder.
Voorts is een bestuursorgaan gevormd 
van negen personen, uit elke partij drie. 
Het dagelijks bestuur van het Haagse 
CDA bestaat uit de heren: Wm C. de Kruyf, 
voorzitter CH-Kamerkring, voorzitter
J. H. J. Rosé, secretaris AR-Kieskring- 
centrale, secretaris en mr. A. M.

Boersma, voorzitter KVP-Statenkring, 
penningmeester.

GRONINGEN

De ledenvergaderingen van de ARP, CHU 
en KVP in Groningen hebben besloten tot 
een federatieve samenwerking. Bij de 
komende gemeenteraadsverkiezingen zal 
met een lijst worden uitgekomen onder 
de naam Christen-Democratisch Appèl. 
De kandidatenlijst voor de raadsverkie

zing zal worden samengesteld door het 
federatiebestuur, waarna de ledenverga
deringen van de drie partijen in een 
gecombineerde vergadering de lijst defi
nitief zullen vaststellen.
Bij de samenstelling van de kandidaten
lijst zal niet a priori worden uitgegaan 
van een op basis van de grootte der 
partijen geente evenredige vertegenwoor
diging. De deskundigheid van de kandidaat- 
raadsleden zal primair zijn.
Ook bij de vorige raadsverkiezingen kwa
men de ARP, CHU en KVP in Groningen 
reeds met een lijst uit, maar toen nog 
onder de naam ARP-CHU-KVP, terwijl 
bij de kandidatenlijst toen wel een even
redige vertegenwoordiging uitgangspunt

CDA-Vrouwenberaad
Al geruime tijd leeft bij de vrouwen 
van de drie christen-democratische 
partijen de wens om nader kennis 
te maken en met elkaar te bespreken 
hoe de resolutie van 23 juni ’73 
kan doorwerken. Op initiatief van 
de Centrale van CH-Vrouwen kwa
men onlangs de voorzitters en af
gevaardigden van de drie landelijke 
besturen bijeen. Na een uiteenzetting 
over de organisatie van elke orga
nisatie en een discussie over de 
samenwerking kwam een resolutie 
tot stand, gericht aan het bestuurs
orgaan van het CDA;

Het CDA-Vrouwenberaad
- bestaande uit leden van het ARP- 

Vi'ouwencomité, de Centrale van 
CH-Vrouwen en de Commissie 
Vrouw en Partij van de KVP.

voor het eerst op 8 oktober 1973 
bijeen, spreekt als haar wens uit dab

- regionaal contact tussen AR-, 
CH- en KVP-Vrouwen wordt uit
gebreid of opgebouwd;

- bij de verkiezingen voor de Pro
vinciale Staten en Gemeenteraden 
intensief zal worden samenge
werkt;

- bij de kandidaatstelling ruime 
aandacht wordt gegeven aan be
kwame vrouwelijke kandidaten;

- bij de scholingscursus van de 
vrouwenorganisaties als eenheid

- CDA- wordt opgetreden;
- plaatselijk en regionaal CDA- 

organen worden opgericht;

verzoekt daartoe het CDA-bestuurs- 
orgaan om medewerking en vraagt 
een zodanige organisatievorm, dat 
allen die zich aangesproken voelen 
door de doelstellingen van het CDA 
ook adressen vinden om zich recht
streeks aan te melden.

Antwoord van CDA-bestuursorgaan 
aan de vrouwenorganisaties:

Het Bestuursorgaan van het Chris
ten-Democratisch Appèl heeft in 
zijn vergadering van 18 oktober j.1. 
met voldoening kennis genomen van 
het feit dat de CDA-gedachte reso
neert bij de vrouwenorganisaties 
van de drie partijen ARP, CHU en 
KVP.

De in uw brief van 8 oktober j.1. 
uitgesproken wensen liggen in grote 
trekken in het verlengde van de op
vattingen binnen het Bestuurs
orgaan. In hoeverre een en ander 
in de praktijk kan worden gereali
seerd zal vermoedelijk pas na de 
najaarsbijeenkomsten van de drie 
partijen nader kunnen worden be
slist.
Het verheugt ons in dezen op uw 
medewerking te kunnen rekenen.
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Ledenwerfactie, gemeenteprogram, 
weekblad en contributie

De secretarissen van alle christe- 
lijk-historische kiesverenigingen in 
het land hebben vorige week een 
brief ontvangen van de secretaris 
van de CHU. In deze brief is aan
dacht gevraagd voor de ledenwerf
actie, het gemeenteprogram van de 
CHU, het weekblad ,,de Nederlan
der”  en de afdracht van de contri
butie.
Alle leden van de Unie dienen te 
weten, wat er geschreven is. De 
tekst van de brief luidde:

Ledenwerfactie
Ongetwijfeld heeft u in ,,De Nederlander” 
over de actie gelezen. Het bestuur heeft 
geineend als volgt te werk te moeten 
gaan:
Ieder lid moet mee kunnen doen, maar.......
Helaas weten we dat niet ieder lid, wanneer 
we hem/haar een brief zouden sturen, 
tot actie over kan gaan. Om nu te voor
komen dat w'e geld over de balk gooien 
schrijven we niet elk lid rechtstreeks 
aan maar wijzen hen op de actie, door 
een oproep in ,,De Nederlander” .
De secretaris krijgt wat extra enveloppen 
die u wel bij die leden in de bus wilt 
stoppen, waarvan u denkt dat ze in ieder 
geval in de gelegenheid zijn om leden 
te werven. Vanuit het Uniebureau hebben 
ook de voorzitters en penningmeesters 
rechtstreeks zo’n enveloppe met inhoud 
ontvangen. (Het kan gebeuren^ dat u wan
neer u een dubbele functie in uw' bestuur 
bekleedt de enveloppe ook al hebt ont
vangen.)
Uw voorzitter en penningmeester hebben 
dus ai de enveloppe thuis.
Wilt u meer leden van enveloppen voor
zien, bel dan even 070-244516.

Wij hopen dat u begrip er voor heeft 
dat we in eerste instantie wat zuinig 
aan doen en wel om te voorkomen dat 
onnodige portokosten en drukkosten 
worden gemaakt.

Gemeenteprogram CHU
Een werkgroep heeft zich bezig gehouden 
met de opstelling van richtlijnen voor het 
maken van een gemeenteprogram. In een 
later stadium werd de werkgroep gevraagd 
met ARP en KVP tot een gezamenlijk 
program te komen. Het in concept gereed 
zijnde CH-program w'erd toen nagenoeg 
ongewdjzigd als CDA-program overgeno
men.

Het oorspronkelijke CH-gemeentepro- 
gram voor 1974 is in stencilvorm ver
krijgbaar op het Uniebureau.

,,De Nederlander”
Wilt u het bestaan van de Nederlander 
als weekblad nog eens onder de aandacht 
van de. meer enthousiaste leden van de 
Unie brengen? Behalve het lOx per jaar 
verschijnende contactblad krijgt u voor 
slechts f 15,- per jaar meer ,,De Neder
lander”  wekelijks in huis.

Wij zouden het op prijs stellen w'anneer 
ook u vanuit uw' kiesvereniging voor abon
nees gezorgd zou worden.

Contributie afdracht
Tot slot willen wij u vragen tijdens de 
bestuursvergadering eens te informeren 
naar de afdracht van de contributie (f 15,- 
per lid over 1974).
Het is zaak dat we ook financieel ,,b ij” 
blijven.

Met Uniegroet,
J. L. Janssen van Raay, 
secretaris.

politiek
overzicht uw EIGEN ARCHIEF

gezamenlijke uitgave van het Centrum voor Staatkundige Vorming 
(KVP), de Kuyperstichting (ARP) en de Savornin-Lohmanstichting 
(CHU); verschijn t 10 x per jaar.

Politiek overzicht is het enige Nederlandse blad in zijn soort dat maande
lijks in handzame, beknopte vorm een feitenreeks geeft over het gebeuren 
in de Nederlandse politiek en over de hoofdzaken van de internationale 
politiek. Het bevat alleen ,,feiten en cijfers” , géén commentaar.

Politiek overzicht biedt feitelijke informatie, gerangschikt per terrein, over 
het handelen van regering, parlement en partijen. Het doet verslag van 
belangrijke standpuntbepalingen van de grote maatschappelijke organisa
ties (b.v. de vakbeweging) en van de bevindingen van adviesorganen 
(b.v. de SER). Ook geeft het blad officiële cijfers over woningbouw, 
werkgelegenheid, enz. Bovendien worden de belangrijkste politieke ,,stuk
ken” letterlijk afgedrukt.

Elk nummer van Politiek overzicht bevat een inhoudsopgave, elke jaargang 
een register.

Kortom, Politiek overzicht betekent voor de gebruiker een bescheiden 
maar functioneel eigen archief.

Abonnementsprijs: f  20,— per jaar.

CHBON

NAAM:

ADRES:

PLAATS:

ö  abonneert zich- met ingang van de jaargang 1974 tot wederopzegging 
op het maandblad ,,Politiek overzicht" a f 2 0 ,—  per jaar.

□  verzoekt vrijblijvend toezending van een gratis proefnummer van 
,,Politiek overzicht” .

Deze bon kan verzonden worden in een open enveloppe zonder postzegel 
aan:

MACHTIGING 322, DEN HAAG

POLITIEK EN ONDERWIJS
door drs. G. van Leijenhorst, lid van de Tweede Kamer

stellig meer dan dit de laatste jaren het 
geval is geweest, zal b ij.de  komende 
begrotingsbehandeling van onderwijs het 
verband tussen politiek en onderwijs aan 
de orde worden gesteld. Dat de politiek 
met onderwijs te maken heeft is evident, 
daarover bestaat geen verschil van 
mening. De vraag waarover minister Van 
Kemenade in zijn memorie van toelich
ting echter ernstige twijfels heeft gezaaid, 
is, of men het onderwijs - en dus ook de

kinderen die het onderwijs ontvangen - 
mag gebruiken om daarmee politieke doel
stellingen na te streven.

Het valt dan ook licht te begrijpen dat 
vertegenwoordigers van zowel rooms
katholieke als protestants-christelijke 
organisaties die wij op onze hoorzittingen 
- ter voorbereiding van de begrotingsbe
handeling - mochten ontvangen, op dit 
punt grote zorgen bleken te hebben. Minder

dan vorige jaren kwamen we toe aan 
allerlei zakelijke verlangens die er in de 
verschillende sectoren van het onderwijs 
leven. Er heerst bezorgdheid omtrent de 
vraag of de vrijheid van richting en in
richting van onderwijs ook in de toekomst 
nog wel in voldoende mate gewaarborgd 
zal zijn. Met name nu de activiteiten op 
het gebied van de integratie van het 
kleuter- en lager onderwijs en van de mid
denschool op gang worden gebracht krijgt

Politiek
perspectief

tweemaandelijks tijdschrift van het Centrum voor Staatkundige 
Vorming (wetenschappelijk instituut voor de KVP)

septem ber-oktobernum m er

DE EIGEN WEG VAN DE CHRISTEN-DEMOCRATIE

Grondlijnen voor een nieuwe 
maatschappijstructuur

Ideologische Commissie 
internationale Unie van 
Christen-democraten

Politiek uit christelijke 
verantwoordelijkheid -  kans en 
werkelijkheid

Helmut Kohl

De relatie tussen geloof en politiek in de 
Latijns-Amerikaanse christen-democratie

Roberto Papini

De bestaansreden van de 
ohristen-demopratie

Robert Houben

Christen-democratische doctrine en 
hedendaagse cultuur

Peter Diem

Schets van een participatie-politiek Roberto Papini

De positie van de christen-democratische 
partijen in Europa

Mariano Rumor

Uitgangspunten, programmatische opstelling 
en Europese partijvorming

P. H. Kooijmans

Verkrijgbaar bij de Lohmanstichting; Wassenaarseweg 7, Den Haag 
tegen de speciale prijs van f 4,50 (giro 604500).

deze onrust (schaalvergroting!) een extra 
cachet. Uitlatingen van de zijde van het 
departement, dat het er niet meer om gaat 
of de middenschool er komt, maar dat het 
er slechts om gaat hóe deze middenschool 
wordt geëffectueerd, beklemtonen nog eens 
te meer dat er waakzaamheid geboden is. 
De grondwet en de onderwijswetgeving 
garanderen in ons land de vrijheid van 
onderwijs. Het mag toch niet waar zijn ' 
dat democratische partijen bereid zouden 
zijn deze grondwettelijke vrijheid aan te 
tasten: hetzij inhoudelijk (bijv! via een 
centralistische leerplanontwikkeling), het
zij structureel (bijv. door een zodanige 
vormgeving van het onderwijs in te voeren, 
dat de positie van het bijzonder onderwijs 
in gevaar wordt gebracht). Het komende 
kamerdebat zal uitwijzen hoe de verkregen 
onderwijsvrijheid anno 1973 ,,binnen de 
redelijke grenzen van doelmatigheid” 
(term uit de toelichting, v. L.) wordt 
opgevat.

IDENTITEIT
Op allerlei gebiedwordt de vraag gesteld 
naar de identiteit: van de christelijke 
partij, van de christelijke vakvereniging, 
van de christelijke school, etc. 
Tegenwoordig heeft men de neiging daarbij 
te eenzijdig te spreken over de doelstel
lingen die men meent te moeten nastreven, 
bijv.: wat willen wij met het christelijk 
onderwijs bereiken? De ervaring wijst 
uit, dat als men deze vraag beantwoordt 
zonder tegelijkertijd hierin duidelijk de 
uitgangspunten te betrekken, men licht 
tot de conclusie komt dat men in grote 
lijnen hetzelfde wil bereiken als de niet- 
christelijke organisaties, hetgeen een 
grote soepelheid in opstelling, zelfs met 
betrekking tot revolutionaire verande
ringen, tot gevolg kan hebben.
Anderszins is het ook waar, dat christe
lijke organisaties die zich alleen nog maar 
verbalistische op hun uitgangspunten be
roepen een statisch en tijdloos karakter 
krijgen. Maar dat neemt echter niet weg, 
dat de bron waar men van uitgaat - de 
Bijbel als het Woord van God - ons denken 
en handelen zal moeten richten. M.a.w., 
de doelstellingen zullen door de uitgangs
punten gekleurd en belijnd moeten worden. 
Het alsmaar hameren op uitgangspunten
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zonder meer leidt tot verstarring, het 
alsmaar praten over doelstellingen los 
van de uitgangspunten leidt tot vervlak
king.

Ik juich het toe dat in brede lagen van het 
christelijk onderwijs weer een hernieuwde 
bezinning over deze zaken op gang is 
gekomen. Het resultaat van deze bezinning 
zal van zeer grote betekenis zijn voor de 
positie van det christelijk onderwijs in de 
nabije toekomst. Met waardering noem ik 
in dit verband de arbeid die verricht 
wordt door de ,,Unie School en Evangelie” , 
de Unie die reeds een zestal boekjes 
rondom de identiteitsvraag het licht heeft 
doen zien. Ook het Christelijk-Pedago- 
gisch Studiecentrum (het CPS) is bezig 
de positie van het christelijk onderwijs 
binnen het geheel van hetonderwijsgebeu- 
ren opnieuw beter bewust te maken. En 
dan laat ik nu nog maar buiten beschou
wing het vele werk van de Prot. Christ. 
Besturen - en School - Raad. Activitei

ten die broodnodig zijn en die zouden 
kunnen worden uitgebreid als de over
heid aan deze organan meer financiële 
armslag zou willen geven.

De CH- Tweede Kamerfractie wil op de 
bres staan voor goed onderwijs voor 
iedereen; onze verantwoordelijkheid strekt 
zich vanzelfsprekend niet alleen uit tot 
het bijzonder onderwijs, het gaat aller
eerst om ons totale nationale onderwijs
bestel. Maar dit sluit in, dat het bijzon
der onderwijs binnen dit geheel zal moe
ten kunnen blijven functioneren overeen
komstig de rechten en vrijheden die na 
moeizame strijd zijn verworven, zodat er 
alle ruimte blijft bestaan voor de ver
antwoordelijkheid van dat deel van de 
Nederlandse ouders die voor hun kinde
ren levensbeschouwelijk onderwijs bege
ren. En blijkens de schoolkeuze-statis- 
tieken gaat het hier niet eens om een 
minderheid, maar om het grootste deel 
van onze bevolking.

Politieke informatie voor jongeren
De Nederlandse Politieke Jongeren Con- 
tactraad (NPJCR) heeft een cursus poli
tieke vorming voor werkende en stude
rende jongeren uitgegeven. De cursus 
bestaat uit zes affiches waarop op een
voudige wijze enkele belangrijke onder
werpen die met politiek hebben te maken, 
worden behandeld.
De NPJCR - het samenwerkingsorgaan 
van de jongerenorganisaties binnen de 
politieke partijen - denkt met deze uit
gave in een behoefte te voorzidn. Van 
verschillende kanten - scholen, vormings- 
institen en jongeren zelf - is herhaalde
lijk gevraagd om een dergelijke cursus. 
De inhoud en vorm van de cursus zijn af
gestemd op de groep jongeren die er mee 
moet gaan werken en zijn geschikt voor 
individueel gebruik en voor gebruik in 
groepsverband. De tekst is gemakkelijk 
te begrijpen. Voorbeelden zijn zo geko

zen dat ze jongeren zullen aanspreken. 
Voor de affichevorm is gekozen om leer
lingen niet met een schoolboek te confron
teren.
Dè makers van de cursus zijn er van uit
gegaan dat politieke vorming gescheiden 
moet worden van staatsinrichting zoals 
dat tot nu toe op veel scholen wordt 
onderwezen. Zij zijn uitgegaan van da
gelijkse gebeurtenissen en situaties en 
willen dat jongeren door middel van de 
cursus ontdekken wat' er achter steekt. 
Behalve de inhoud en vorm, is ook de 
prijs van de cursus aan de mogelijkheden 
van jongeren aangepast: zes affiches van 
verschillende kleur, vlot geïllustreerd, 
in een werkmap met sticker voor f2,50. 
Bij schriftelijke bestelling (N.Z. Voor
burgwal 92 in Amsterdam) en aflevering 
per post, moeten uiteraard wel portokosten 
in rekening worden gebracht.
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bontzaak van Nederland. 
Duizenden korte en lange 

BONTMANTELS 
bonthoeden en -colliers te
gen aantrekkelijke lage, be
taalbare prijzen!
Bont kopen is een zaak van 
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HANAB B.V.
VALKENBURG - Z.H. Telefoon 01718-16741- 
VEENDAM - Telefoon 05789-3800

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS

POLITIEKE VERNIEUWING 
IN NEDERLAND
het nieuwe THEMA-nummer van hét maandblad Wending, 

met bijdragen van o.a,:

Prof. dr, A. Hoogerwerf,
Onvrede over macht en beleid.

Jos van Dijk,
Is de Nederlander politiek apathisch?

Prof. dr. J. van den Doel,
Politieke vernieuwing.

Pr. J. van Putten,
De meeste politieke partijen zijn van zichzelf 
vervreemd.

Drs. L. P. J. de Bruyn en drs. J. W. Foppen,
Politieke deconfessionalisering 
Christen-democratische partijen in de ban van 
kerkleden.

Prof. dr. D. H. M. Meuwissen,
Staatkundige hervorming?

Dr. A. Peper,
Vakbeweging en politieke vernieuwing.

Drs. D. Boonstra,
Generatieverschil en politieke verandering.

Drs. L. Hogebrink,
Over kerkelijk vredeswerk en politiek.

Losse nummers, verkrijgbaar bij de boekhandel èn de 
uitgever: f 3,50 (+  verzendkosten).

BOEKENCENTRUM B.V.,
Antwoordnummer 1776, 's-Gravenhage,
(enveloppe zonder postzegel verzenden).

Trouw
’n opmerkelijk góéde krant

M  d a g e n  
GRATIS
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Naam :__
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DAGBLAD TROUW
Postbus 859 A m sterdam
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★  Kolen, HuisbrandoMe,
★  Tarvk-transporten
★  Butaan en Propaangas
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★  C ontainer-vu ilafvoer

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
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Telefoon 325011 afdeling containers

KOCH
Tele f. 05760-14259’ 
Apeldoorn

Kerkorgels
Elektronische
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b o u w b e d r i j f

Fa. C. Spijker 
& Zn.
Van O stadelaan 61 
Telefoon:
'02150-11189-16777
HILVERSUM

100-125% HYPOTHEEI^
Kostel. vrijbl. concurr. offerte 
Geldlening f 5000,- 36 x 171,04 enz. 
Advies en bemiddel, onroerend goed.

Drs. J. A. Uding & Partners
Financ. adv. en vastgoed consultante.
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03490-16853
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kies m et zorg uw  drukkerij.

let op prijzen, m aar ook op m ogelijkheden en service.

de b.d.u. zow el voor het fijnste handelsdrukw erk als massaal 
rec lam edrukw erk.

de m odernste apparatuur:

★  hoog- en vlakdruk
★  vellen  en rotatie
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a d re s s e re n ,v e rze n d e n ).

barneveldse drukkerij en uitgeverij b.v.
ni euw straat 15 —  telefoon 03420-3141 barneveld B
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DE STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Stelt zich tot doel: het vergroten van de kennis omtrent de inrichting van de Nederlandse samenleving en het Nederlands staatsbestel en 
het daardoor bevorderen van de democratische gezindheid (art. 2 van de Statuten).

Meer dan ooit heeft de burger kennis en inzicht nodig. JCeanis van de organen die het overheidsbeleid vormen of uitvoeren. Inzicht in de cen
trale doelen en middelen van het overheidsbeleid.

Inzicht vooral in de mogelijkheden die er voor burgers zijn om van hun rechten een zo doeltreffend mogelijk gebruik te maken.

Wanneer u uw kennis en inzicht wilt verdiepen, dan kunt u dit door in te schrijven op één of 
meer van de cursussen die de Stichting'Burgerschapskunde u kan bieden.

A. REGEREN - REAGEREN
een algemene cursus burgerschapskunde

1 DOCENTEN
Onder leiding van prof. dr. G . Kuiper Hzn., 
socioloog aan de Vrije Universileit te Amsterdam 
werd een geheel herziene cursus burgerschapskunde 
samengesteld door de volgende docenten:

drs. J. Beishuizen, economisch redacteur van het 
Parool
prof. mr. H . Bianchi, hoogleraar in de 
criminologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 
mr. C. A. Bos, lid tweede kamer der 
Staten Generaal, buitengewoon lector aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam 
prof. mr. P. J. Boukema, hoogleraar in de 
rechtswetenschappen aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam
drs. L. P. J. de Bruyn, wetenschappelijk medewerker
aan het Instituut voor Politicologie van de
Katholieke Universiteit te Nijmegen
dr. J. van den Doel, lid Tweede Kamer der Staten
Generaal
C. Egas, lid Tweede Kamer der Staten Generaal
J. Elfferich, onderwijsredacteur van de 
Haagsche Courant
prof. dr. G . Goudzwaard, hoogleraar in de economie 
en de economische politiek aan de sociale 
faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam 
drs. G . J. Heijne den Bak, wetenschappelijk 
medewerker van de W iardi Beekman Stichting 
prof. mr. P. J. A . ter Hoeven, hoogleraar in de 
sociologie aan de juridische faculteit van de 
Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam 
en buitengewoon hoogleraar aan de Vrije 
Universiteit te Brussel
mr. P. J. A . Idenburg, wetenschappelijk medewerker
voor internationale betrekkingen aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam
drs. J. Th. Jansen van Galen, redacteur van het
H.P.-magazine
G . H. J. M. Jansen, hoofd Algemene Zaken van het
Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
directie Sociale Verzekering
drs. G . W . Noomen, wetenschappelijk medewerker
voor massacommunicatiemedia aan de
Vrjje Universiteit te Amsterdam
prof. mr. C . H. F. Polak, lid eerste kamer der
Staten Generaal
dr. J. van Putten, lector politicologie aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam 
drs. A. B. Ringeling, wetenschappelijk medewerker 
voor staatsrecht aan de Katholieke Universiteit 
te Nijmegen
drs. G . Ringnaida, permanent gedelegeerde bij de 
Verenigde Naties te New-York.

2 INHOUD

In de totaal 40 lessen werden o.a. de volgende 
onderwerpen behandeld:

De burger en de overheid;
Democratisering;
Politieke stromingen;
Koningin, ministers, staatssecretarissen, 
kabinetsformatie;
Ambtenaren;
Parlement;
Adviserende colleges;
Pressiegroepen;
Communicatiemedia;
Kiesrecht, kiesstelsel, gedrag van kiezers;
Politieke part^'en;
Provincie, gemeente, nieuwe bestuursvormen; 
Rechtspraak;
Sociaal-economisch en financieel overheidsbeleid; 
Sociaal beleid;
Inkomensbeleid;
Onderwijs en cultuur;
Welzijnsbeleid;

Milieubeleid;
Ruimtelijke ordening;
Woningbouw;
Buitenlands beleid;
Europese integratie, NAVO, Verenigde Naties; 
Ontwikkelingshulp en ontwapening.

Tevens ontvangt de cursist een politiek overzicht 
van het afgelopen parlementaire jaar en een 
exemplaar van de GRONDWET, het koninkrijks- 
statuut, de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens en het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens.

3 KOSTEN
De totale kosten bedragen f  25,— , hetgeen 
mogelijk is door de steun van de minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, die 
de Stichting Burgerschapskunde voor haar 
activiteiten krijgt.

B. DE GEMEENTERAAD
Speciaal voor gemeenteraadsleden maar ook voor 
een ieder die als geïnteresseerde kennis wil nemen 
van de gemeenteproblematiek en de mogelijkheden 
die er zijn om invloed uit te oefenen op het beleid 
heeft de Stichting Burgerschapskunde de cursus 
De Gemeenteraad samengesteld.

1 REDACTIE EN DOCENTEN

Voorzitter:
prof. dr. G . Kuiper Hzn., hoogleraar sociologie 

leden;
drs. J. P. A. Gruijters, lid Provinciale Staten van 
Noord-Holland
drs. F. K. Langemeijer, burgemeester van Warmond 
drs. G . J. Heijne den Bak, wetenschappelijk 
medewerker dr. W iardi Beckmanstichting 
T. Koorevaar, gemeentesecretaris van Amstelveen 
drs. A. Pais, gemeenteraadslid van Amsterdam 
mr. H. E. Phaff, directeur Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten
mr. J. A . Post, gemeenteraadslid van Purmerend 
drs. H. van Ruller, wetenschappelijk medewerker 
aan de Vrije Universiteit

Als docent werken verder nog mee:
mr. Th. Elsenburg, Geleen
F. Niemeyer, Breda
H. W . G . Ophey, Bakel
mr. J. J. R. Schmal, Amstelveen
J. V. Tolèdo, Amsterdam
A. Venverloo, Arnhem
mr. H. Versloot, Oostvoorna
prof. mr. J. Wessel, Leiden
drs. W . F. G. Wiese, Hoorn

2 INHOUD

In de totaal 23 lessen wordt o.a. behandeld:
Rol van het gemeenteraadslid;
Gemeenteambtenaren;
Gemeentefinanciën;
Ruimtelijke ordening;
Inspraak;
Functionele raden en wijkraden;
Subsidies;
Onderwijs, sport, jeugd;
Cultuur en recreatie;
Volksgezondheid, sociale zorg;
Bijstandswet;
Samenwerking en gewestvorming;
Openbare orde;
Verkeer;
Milieuhygiëne;;
Economisch beleid.

3 KOSTEN

De totale kosten bedragen f  20,— .

C. POLITIEK BEKEKEN
1 Speciaal voor de jeugd en voor gebruik op 
school is een oriënteringscursus
voor de jeugd verschenen.
Docent is drs. W . Langeveld, o.a. leraar maat
schappijleer en auteur van diverse boeken op dit 
terrein.
In het kader van deze cursus verschijnen 
documentatiemappen en bestaande uit tijdschrift- en 
krante-artikelen over een afgerond, actueel ondervrerp

In de cursus, bestaande uit 12 lessen, komen
o.a. de volgende onderwerpen ter sprake:

Invloed van de burger op het beleid;
Partijen en partijstelsels;
Gemeente en provincie;
Ruimtelijke ordening;
Recht en rechtspraak;
Economisch beleid;
Internationale bindingen;
Milieuhygiëne.
In de lessen wordt vooral aandacht besteed aan 
de gevolgen van het politiek handelen voor de 
dagelijkse gang van zaken en de mogelijkheden 
die er zijn om direct invloed uit te oefenen.

2 KOSTEN
De kosten bedragen slechts f  9,50, inclusief de 
documentatiemappen.

D. WERELD OP HANDEN
1 In samenwerking met de NOVIB, Nederlandse 
Organisatie voor Ontwikkelings-samenwerking, 
geeft de Stichting Burgerschapskunde een eenvoudige 
cursus over ontwikkelingssamenwerking, bestaande
uit 10 schriftelijke lessen en aanvullende 
documentatie.
Auteur is drs. W . Langeveld, de vormgeving is van
J. Venema, grafisch ontwerper.
Na afloop van de cursus ontvangt de deelnemer 
ter afronding van de studie een werkopdracht over 
enkele in de cursus behandelde onderwerpen.
In de cursus komen de volgende onderwerpen ter 
sprake:
Zeven vooroordelen tegen ontwikkelingshulp
Zeven maal profiteren
Geen kolonie, toch afhankelijk
Alleen is maar alleen
Samenwerking en hulp
Kanonnen voor boter
Te arm en te vol
De vervuiler betaalt
Ontwikkelingsperiode van de V.N.
Gewoon doorgaan met ademhalen

2 KOSTEN
Het cursusgeld bedraagt f  10,—  inclusief de 
documentatie.

E. DE ONDERNEMINGSRAAD
De Stichting Burgerschapskunde geeft een 
schriftelijke cursus voor ondernemingsraadleden 
bestaande uit 34 lessen.
Het cursusgeld bedraagt f  35,—•
[Bij bestelling van 5 of meer exemplaren f  32,50]'

Voor nadere inlichtingen:

Stichting Burgerschapskunde
Postbus 349, Leiden. Tel. 0 1710-4.68.03, 
giro 150.11.69.
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Ledenwerfactie
1973-1974
CHRISTELIJK-HISTORISCHE UIMIE

Van een goed lid verwacht ik meer a k tiv iie it! Het gaat ons om nieuwe leden’

Waarom 
zou ik lid 
worden 
van de

DOE-ER-WAT-AAN-ACTIE!
leder lid is er een!

i 1

SUCCES GOEDE VANGST

omdat 
de

K h u

een beginselpartij is die zich niet 
schaamt te erkennen dat Gods woord 
richtsnoer is voor denken eh handelen 
van de mens, ook in de politiek
een partij is die op basis daarvan 
vooruit denkt en antwoord geeft op de 
vele vragen van deze tijd
een partij is die durft te zeggen dat in 
de wereld voor ons mensen niet alles 
mogelijk is. Maar dat wij wel een grote 
verantwoordelijkheid hebben om 
vanuit onze democratie te werken.

Omdat op basis van deze verantwoordelijkheid reeds dertig 
duizend Nederlanders lid werden van de C.H.U. en er voor werken.

Wij vragen ook u!

Intekenbiljet te zenden aan het Bureau van de 
Chr. Hist. Unie, Wassenaarseweg 7, Den Haag.

IK WORD LID VAN DE C.H.U.

Naam

Adres

Woonplaats
Handtekening:

Aangemeld door:
I
Kni

I
I
I
I
I
I
I
I
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AM ERSFO O RTSE R A A D SV ER K IEZ IN G EN  

IN HET TEKEN V A N  LA N D SPO LITIEK
door G. C. de Bruyn

De opheffing van de gemeente Hoogland 
per 1 januari 1974 maakte tussentijdse 
raadsverkiezingen in Amersfoort en Bun
schoten noodzakelijk. Of de uitslag van 
deze op 21 november j.1. gehouden ver
kiezingen een graadmeter zijn voor de 
landspolitiek, zullen we hierna nog bezien. 
In elk geval vonden de Haagse politieke 
kanonnen deze verkiezingen interessant 
genoeg om in grote getalen richting 
Amersfoort te trekken. Niet in het minst 
de baasjes van D’66, die -  met het congres 
van het afgelopen weekend in het vooruit
zicht -  het Zaandstad-echec geen reprise 
wilden geven. Naast Ter Louw, Ten Brink 
en Goudsmit spraken Steenkamp (CDA), 
Wiegel (VVD), Bakker (CPN), premier 
Den Uyl en vele anderen het kiezersvolk 
toe.
De campagnes waren intensiever dan 
Amersfoort in jaren had meegemaakt. 
Op de avond van de 21ste waren de 
landelijke partijbonzen op die van de CHU 
na allen aanwezig om de volgende uitslagen 
te vernemen en te becommentariëren (ach
tereenvolgens gem. raad ’73, Tw. Kam. ’72 
en gem. raad ’70;
VVD 23,79% 17,8% 16,6%
BP 0,97% 1,1% -
GPV 4,96% 4,1% 4,7%
RKPN 3,32% 0,7% -
CPN 3,23% 3,5% 3,7%
PvdA 22,58% 29,1% \og o®
PPR-PSP 6,02% 6 ,8% /
D ’66 2,58% 4,4% 7,1%
SCVP
(KVP-CHU-ARP) 25,59% 29,1% 38,2% 
Reg. Volksp.
Hoogland 2,97% -
SGP 2,02% 1,7% 2,9%
overige 1,97%

Naast deze uitslagen zijn de cijfers in
teressant van een onderzoek, dat ik heb 
verricht onder 975 kiesgerechtigden. Mijn 
belangstelling ging uit naar de vraag in 
hoeverre de diverse leeftijdscategorieën 
verantwoordelijk waren voor het opkomst 
percentage van 69%. Hier volgende resul
taten:
In de leeftijdsgroep 18-25 jaar kwam 

56% naar de stembus
In de leeftijdsgroep 25 - 35 jaar kwam 

60% naar de stembus
In de leeftijdsgroep 35 - 45 jaar kwam 

70% naar de stembus
In de leeftijdsgroep 45 - 55 jaar kwam 

79% naar de stembus
In de leeftijdsgroep 55 - 65 jaar kwam 

81% naar de stembus 
In de c:eftijdsgroep 65+ kwam 

77% naar de stembus

De jongeren lieten dus duidelijk verstek 
gaan. Deze conclusie stemt overeen met 
landelijke en internationale bevindingen. 
Daarentegen is de goede opkomst van 
de boven-55’ers een verschijnsel, dat 
afwijkt van andere onderzoekresultaten. 
Voer voor sociologen?

Analyse van de stembusresultaten:
Het meest in het oog springt de grote 
winst van de VVD (5%). Deze winst kan 
moeilijk verklaard worden uitplaatselijke 
omstandigheden. In de afgelopen raads
periode moest de VVD ervaren, dat haar 
wethouder door een beroerd beleid werd 
heengezonden. Verder heeft haar fractie 
een weinig opvallende rol gespeeld in de 
raad.
De ruime kritiek die raad en burgerij 
tegen de PvdA-wethouder voor stads
ontwikkeling de afgelopen jaren lieten 
horen, heeft de PvdA bij deze verkie
zingen weinig schade berokkend, met uit
zondering van de binnenstad. Het verlies 
van de PvdA (2%) zal stellig méér te

maken hebben met het kabinetsbeleid. 
Opvallend is bijvoorbeeld het verlies van 
de PvdA en de winst van de VVD in de 
oude wijken met eigen woningbezit.
De Samenwerkende Chr. Volkspartij 
(KVP-CHU-ARP), die ook bij de vorige 
raadsverkiezingen al met één lijst en 
één program uitkwamen, hebben wel 
schade gelegen door plaatselijke omstan
digheden. In het voornamelijk katholieke 
Hoogland werd de Regionale Volkspartij 
Hoogland opgericht, die 3% van de stem
men kreeg. Dit percentage verklaart het 
verlies van de SCVP t.o.v. de kamer
verkiezingen van ’72. Voeg daarbij de 
winst van de RKPN, dan moet de uitspraak 
van Andriessen juist geacht worden; ,,De 
Christen-Democraten blijken een stabiele 
groep te zijn geworden” .
Dit is een hoopvol perspektief voor de 
CDA.

De extra inspanningen van D’66 zijn be

loond met halvering van hun aanhang. 
Wiegel zal volgend jaar wel gelijk krijgen 
met zijn opmerking, dat dit resultaat 
,,desastreus” is.
Interessant is ook de - zij het geringe - 
teruggang vanPPR-PSP. Het „bandwagon- 
effekt”  van vorig jaar is uitgebleven, 
Is de PPR over haar hoogtepunt heen 
of is dit matige resultaat het gevolg van 
de samenwerking met de PSP? Een klein 
onderzoekje, dat ik deze maand op twee 
middelbare (chr.) scholen heb gehouden 
wees uit, dat er daar van een duidelijke 
verschuiving van PPR naar VVD sprake 
was t.o.v. vorig jaar.

De Amersfoortse verkiezingen hebben een 
duidelijke tendens naar rechts te zien 
gegeven. De oorzaken hiervan zullen op 
landelijk niveau gezocht moeten worden. 
Gechargeerd uitgedrukt zou je kunnen 
zeggen, dat je in de gemeentepolitiek 
rustig wat aan kunt rommelen, want de

kiezer straft dat nauwelijks af. Wellicht 
moeten we hieruit de conclusie trekken, 
dat het onjuist is te veronderstellen, dat 
de kiezer het dichtst staat bij zijn plaat
selijke overheid. De landspolitiek raakt 
hem direkter. Een extra noodzaak voor 
de gemeentelijke overheid om te zoeken 
naar een betere communicatie met haar 
burgers.

Tot slot nog een opmerking over de 
resultaten van de Bunschoten verkie
zingen: De bekende brief van de Bun- 
schoter AR-kiesvereniging over het terug
halen van Biesheuvel en steun, die Schakel 
daaraan in Bunschoten gaf, hebben niet 
kunnen verhinderen, dat de ARP enig 
verlies heeft geleden. Wat zal Aantjes’ 
conclusie zijn?

Amersfoort, 24 november 1973.

Gerrit de Bruyn.

Twee eigen impressies
van de algemene politieke beschouwingen 

in de Eerste Kamer, 20 en 21 november 1973
PROF, DR, J, W, VA N  HULST

Vanzelfsprekend ga ik niet in op mijn 
eigen rede die ik in eerste instantie 
namens onze fraktie heb gehouden. Wel
licht zullen andere scribenten daaraan 
aandacht schenken in ons blad.
Maar ik wil u toch gaarne twee eigen 
impressies weergeven van dit tweedaags 
debat.

EERSTE IMPRESSIE

Mijn rede op dinsdag 20 november was 
betrekkelijk uitgebreid; ze duurde exact 
53 minuten. Zoals te doen gebruikelijk 
heb ik een aantal kritische vragen ge
steld aan de minister president; deze 
antwoordde de volgende dag.
Het viel mij toen op, dat ik op de door mij 
gestelde vragen vrijwel geen antwoord 
had gekregen. Natuurlijk kon ik daar
mee geen genoegen nemen. Daarom volgt 
hier een gedeelte uit mijn repliek, zo 
veel mogelijk letterlijk weergegeven:

,,Het is een goede traditie in deze 
Kamer, dat men bij de algemene 
politieke beschouwingen, nadat de mi- 
nister-president gesproken heeft, 
hem dank zegt voor zijn antwoord. 
Dat is een traditie die ook door de 
oppositie in acht genomen werd.
Ik heb er momenteel de grootste 
moeite mee deze traditie voort te 
zetten.
De reden is, dat ik, wat een groot 
aantal vragen uit mijn betoog be
treft, gewoon doodgezwegen ben.
De min. pres. is begonnen met te 
zeggen, dat hij alleen op de hoofd
zaken van de betogen in zou gaan. 
Gelet op de rede die hij gehouden 
heeft, moet hij een heel groot deel 
van ’t geen ik gezegd heb, als bij
zaak hebben gekwalificeerd, niet de 
moeite waard om er ook maar één 
woord aan te wijden.

Ik weet hoe de min. pres. denkt 
over de CHU.
Dat neem ik hem in geen enkel 
opzicht kwalijk, ook niet in het per
soonlijke vlak.
Hij mag als partijpoliticus en als 
min. pres. desnoods een vernieti
gend oordeel over de CHU hebben. 
Maar hier in deze Kamer staan wij 
grondwettelijk in onze volle rech
ten. En dan verwachten wij, dat wij 
antwoord krijgen op de essentie van 
ons betoog. En dat is niet het ge
val geweest.
Ik wil beginnen met de bede uit 
de Troonrede. Met nadruk heb ik 
de min. pres. gevraagd zich uit te 
spreken over de nieuwe formule, 
zoals deze door Prof. Verkuyl is 
voorgesteld.
Geen antwoord.
Ondanks het feit, dat deze materie 
zó gevoelig ligt onder ons volk, heeft 
de min. pres. uit de talrijke re- 
akties kennelijk nog weinig geleerd; 
de ,,bede” is op deze wijze gerang
schikt onder de bijzaken.
Ik heb uitvoerig gesproken -  bijna 
10 minuten - over de verhouding 
Nederland-Zuid Afrika, omdat het 
eerste optreden van deze regering 
zich regelrecht richtte op Zuid Afri
ka. Ik heb daarbij uitvoerig een stuk 
besproken van ons vroeger mede
lid, nu minister van binnenlandse 
zaken. Prof. De Gaay Fortman.
Wat heeft de regering hier een unieke 
kans gehad om haar buitenlands be
leid transparant te maken, op wat 
ik noemde: de blauwdruk van bui
tenlandse politiek door De Gaay Fort
man. Op deze wijze had ook de 
gehele kwestie van Guinea-Bissau 
benaderd kunnen worden.
Maar er is geen woord over gezegd. 
Ik heb de regering gevraagd haar 
Zuid Afrika politiek af te willen

stemmen op die van de grote socia
list Willy Brandt.
Ik vroeg dit vooral met het oog 
op een gelijkgerichte politiek in de 
EEG-landen.
Ik kreeg geen antwoord.
Mijn verhaal wordt zo eentonig als 
dat van Saidjah en Adinda, maar ik 
moet wel tot de conclusie komen, 
dat de min. pres. de buitenlandse 
politiek van Willy Brandt tot de on
belangrijkheden rekent, niet de moeite 
waard om erop in te gaan.
Ik sprak over het inkomensbeleid; 
dat is toch wel een zeer belangrijk 
punt momenteel.
Maar op de door mij verstrekte 
indicaties volgde slechts stilzwij
gen” .

Ik noemde nog een aantal vragen die 
in het luchtledige zijn blijven hangen. 
Na de replieken vroeg de min. pres. 
een half uur beraad; dat groeide uit 
tot een uur. Toen kreeg ik wel antwoord.

TWEEDE IMPRESSIE

Met grote nadruk wijs ik hier op de 
houding van de KVP-fraktie en met name 
op de woorden van haar voorzitter, de 
oud-min. pres. De Jong.
Reeds in eerste instantie heeft De Jong 
er de min. pres. op gewezen, dat hij 
zich meer tegemoetkomend op moest stel
len tegenover de CHU. Op de meest 
beminnelijke toon voegde hij hieraan toe, 
dat de KVP zich veel sterker verbonden 
voelde met het christen-democratisch ap
pèl dan met de linkse drie. En in dat 
appèl wilde hij de CHU niet missen. 
Toen bleek, dat Den Uyl deze waarschu
wing in de wind had geslagen, door de 
CHU in zijn antwoord praktisch dood te 
zwijgen, heeft De Jong het opnieuw in 
niet mis te verstane bewoordingen voor 
ons opgenomen.
Hij heeft overduidelijk gezégd, dat zijn 
binding aan de CHU veel sterker was 
dan aan de P.v.d.A. Toen de socialis
tische woordvoerder Broeksz hem vroeg, 
waarom hij dan in de regering parti
cipeerde,' antwoordde De Jong, dat deze 
regering voor hem een volstrekt extra
parlementair karakter droeg, en dat hij 
zich volkomen vrij wenste op te stellen.

Naar mijn inzicht heeft De Jong tijdens 
de debatten een bijdrage voor het chris- 
ten-democratiscb appèl geleverd, die wij 
moeilijk hoog genoeg kunnen aanslaan. 
Hartelijk dank Pieter de Jong!
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PARLEMENTARIA
Algem ene beschouwingen in Eerste K am er 

Prof. van Hulst:

Regering heeft moeite met 
evenwicht tussen 
politiek en diplomatie
Het kabinet heeft blijkbaar grote moeite 
om in haar buitenlands beleid de spanning 
tussen politiek en diplomatie tot een 
evenwichtige oplossing te brengen. Voor 
de t.v. verdedigden enkele bewindslieden 
te veel het politiek aspect van het buiten
lands beleid terwijl men de diplomatie 
uiteen had moeten zetten. Wij volgen 
de regering in haar Israël-politiek maar 
zetten een vraagteken bij de gevoerde 
diplomatie. In de diplomatie moeten poli
tieke beslissingen zo vertaald worden 
dat de goede verhouding met allen zoveel 
mogelijk gewaarborgd blijft. Dit is tijdens 
de 6-daagse oorlog in 1967 wel gelukt maar 
nu niet. Dit zei prof. dr. J. W.-van Hulst 
vorige week in zijn rede bij de algemene 
politieke beschouwingen in de Eerste Ka
mer. Hij tekende hierbij aan dat er zijns 
inziens geen verschil is in de Israël-poli- 
tiek van dit kabinet en het vorige. Tijdens 
de zesdaagse oorlog was ons volk echter 
nog meer pro-Israël dan thans. De jeugd 
- speciaal de academische jeugd - is meer 
de Arabische kant opgegaan.
Spanning tussen diplomatie en politiek 
zag de CH-senator ook in de stemont- 
houding van Nederland in de V.N. ten 
aanzien van de erkenning van Guinea 
Bisseau. Vooral de motivering achtte 
hij veel te moralistisch. Prof. Van Hulst 
wees voorts op het feit dat men marine
schepen niet in Zuid-Afrika wilde laten 
bunkeren maar gelijktijdig werd door 
drie bewindslieden een receptie van de 
Zuidafrikaanse ambassade - en derhalve 
Zuidafrikaans grondgebied - bezocht. 
En wellicht heeft men daar een uitge
perste Outspan sinaasappel geconsumeerd. 
Deze regering zal nog moeten laten blijken 
dat zij niet valt op haar beleid, meende 
Van Hulst. Hij voegde hieraan toe waarde
ring te hebben voor de wijze waarop 
minister Vredeling in het buitenland op
treedt. Dit optreden getuigt van even
wichtigheid. De bewindsman is bezig ons 
vertrouwen te winnen.

FORMATIE

De CH-fraktieleider besteedde voorts aan
dacht aan de kabinetsformatie. Hij vroeg 
zich af hoe de heer Den Uyl als oppositie
leider op deze formatie gereageerd zou 
hebben. Ongetwijfeld had hij met een 
vernietigende analyse alles in puin ge
ranseld en de formatie een dieptepunt 
in onze parlementaire geschiedenis ge
noemd. Van Hulst noemde de formatie 
Ruppert-Burger een ,,treurspel in drie 
bedrijven” . Hij vond het onbegrijpelijk 
dat juist de ,,linkse drie”  die woorden 
als overleg, dialoog van medezeggenschap 
hoog van de daken prediken nu hebben 
geweigerd tot een volwassen dialoog over 
hun program te komen.
Spreker noemde de ploeg van captain Den 
Uyl een club die nog moet bewijzen dat 
zij in de eredivisie thuishoort. Men mag 
al blij zijn als men aan degradatiegevaar 
ontkomt.
Onbegrijpelijk in deze tijd vond prof. 
Van Hulst de vraag van formateur Burger 
naar de bereidheid tot gedogen van het 
kabinet-Den Uyl. Dit woord hoort niet 
thuis in modern politiek denken. De GHU 
zal op basis van het gezamenlijk ver- 
kiezingsprograra het kabinet beoordelen. 
Voorstellen die hier lijnrecht tegen in
gaan - ,,we zullen niet millimeteren”  - 
mogen we niet gedogen; voorstellen die 
in de lijn van dit program liggen, hoeven 
we niet te gedogen; die krijgen onze 
steun, aldus Van Hulst. Wij wensen ten 
overstaan van onze kiezers geen politiek 
zelfverraaa te zweten uit al onze poriën.

INKOMENSVERDELING

'De CH-fraktieleider stelde dat de CH 
het kabinet steunt wanneer men een in
komensbeleid wil voeren waarin de ge
rechtigheid duidelijker zichtbaar wordt. 
Maar dan moet hier een duidelijke strate
gie aan ten grondslag liggen. En wij vrezen 
dat die momenteel ontbreekt. De invloed 
van de overheid op de gehele loonstruktuur 
zullen we eerst duidelijk moeten omschrij

ven. Ook moet vaststaan welke effecten 
de wijziging op ze consumptie en de 
loon- en inkomstenbelasting zal hebben. 
De vraag loon naar behoefte of prestatie 
moet tevens bezien worden vanuit de hoek 
,,loon naar verantwoordelijkheid” . De hele 
problematiek vraagt een duidelijk uitge
balanceerde filosofie alvorens men in de 
inkomens gaat hakken.

WEGLATEN BEDE

Spreker wees er op dat ten aanzien van 
het weglaten van de bede in de Troonrede 
onder een regering met socialisten dit 
ook anders kan. Hij wees in dit verband 
op de rede van de Duitse Bonds-presi- 
dent Heineman ter gelegenheid van het 
Joods Nieuwjaar. De suggestie van prof. 
Verkuijl om de bede door een andere

formulering te vervangen achtte Van Hulst 
een geslaagde poging, om deze kwestie 
op te lossen.

BINNENLANDS BESTUUR

Sprekend over het binnenlands bestuur 
stelde Van Hulst de vraag of het niet 
wenselijk is te komen tot aanstelling 
van een regeringscommissaris, die de 
regering hierover een advies uitbrengt. 
Uitbouw van het directoraat binnenlands 
bestuur op Binnenlandse Zaken tot een 
directoraat-generaal waarbij ook de finan
ciële problematiek wordt behandeld kwam 
hem wenselijk voor.
Prof. Van Hulst ging voorts in op de veel 
besproken passage in de Onderwijsbe
groting, waarin de minister als uitgangs
punt van zijn beleid kiest ,, de verande
ringen die men in de samenleving nood
zakelijk acht” .
Naar mijn mening is het goed dat van 
veel zijden de aandacht op deze passage 
is gevestigd omdat ze wel erg multi- 
interpretabel is. Dat heeft minister Van 
Kemenade de gelegenheid geboden zijn 
eigen woorden nader te exegetiseren. 
Ik meen dat deze exegese beter is ge
vallen dan de door mij geciteerde passage. 
Zelf zou ik er slechts dit aan willen toe
voegen. Indien onder de door mij genoemde 
passage bijvoorbeeld eens de handtekening 
van een VVD-minister had gestaan, dan 
schiet mijn fantasie tekort om mij voor 
te stellen, hoe de linkse drie op deze 
woorden zouden zijn afgevlogen. Aldus 
prof. Van Hulst.
De problemen van middenstand en land
bouw hebben volgens de CH-fraktievoor- 
zitter een benauwende aktualiteit. Hij 
wees in dit verband op de jongste cijfers 
van het Economisch Instituut voor Midden- 
en Kleinbedrijf. Hij vroeg of de recente 
ontwikkelingen de regering geen aanleiding 
geeft haar standpunt te herzien en ver
wees naar de door de Tweede Kamer 
aanvaarde motie-Kruisinga.

Senator Van Hulst beklemtoonde de grote 
verantwoordelijkheid die in mensenhanden 
is gelegd om nog een stuk van onze aarde 
te conserveren en de nog beschikbare 
energiebronnen in scherp inzicht voor 
al te snelle uitputting te' bewaren. Het 
is kiezersbedrog onl deze zaak in de 
partijpolitiek te trekken. Het is een be
lang dat boven de partijen en de nationale 
grenzen uitgaat. Een uitspraak a ls :,,Eerst 
de inkomensverdeling regelen daarna het 
milieu aanpakken”  geeft zijns inziens 
weinig blijk van een kritische visie op 
de samenleving.

PARTIJPOLITIEK

De CH-woordvoerder meende dat niemand 
kon ontkennen dat de samenwerking tussen 
KVP, ARP en CHU bemoeilijkt is nu 
de CH in tegenstelling tot KVP en ARP 
in de oppositie is. De CH-fraktie ziet 
deze situatie echter als een uitdaging. 
Vandaar ook dat wij ons ernstig voor
bereiden om bij begrotingsbehandelingen 
en behandeling van wetsontwerpen, zowel 
in de kritiek als in de waardering een 
zodanige eenheid van denken te vinden 
dat de partijpolitieke eenheid die wij 
nastreven daardoor nochtans voortgang 
kan vinden.
Prof. Van Hulst waarschuwde het kabinet 
voorzichtig te zijn met uitspraken naar 
buiten. Hij wees op diverse misverstan
den en onvoorzichtigheden rond uitspraken 
van onder meer de ministers Vorrink, 
Pronk en Gruijters en staatssecretaris 
Van Hulten.
De CH-fraktieleider besloot zijn betoog 
als volgt;
,,De regering weet het: onze fraktie ge
doogt niets. Want zij behoeft niets te 
gedogen als de voorstellen althans in 
hoofdlijnen overeenstemmen met ons ver- 
kiezingsprogram; zij mag niet gedogen 
als die voorstellen daartegen ingaan.”

H. van Spanning

EERSTE KAMER VERWERPT INITIATIEF DE GAAY-FORTMAN

Bezwaren mr. Piket door meerderheid gedeeld
Enigszins onverwacht verwierp de Eerste 
Kamer vorige week eeninitiatief-voorstel 
van dr. Bas de Gaay-Fortman (PPR) om 
militairen de mogelijkheid van beroep 
op de Hoge Raad te geven. Momenteel 
kent het militair strafprocesrecht slechts 
beroep tot aan het Gerechtshof. Bij de 
stemming bleek dat het aantal senatoren 
van KVP en PvdA de juridische bezwaren 
tegen dit voorstel deelden.

De juridische deskundige van de CH- 
Eerste Kamerfraktie, mr. F. H. Piket, 
heeft bij de behandeling van dit voor
stel een belangrijke rol gespeeld. Tijdens 
de voorbereiding had hij uitstel van be
handeling gevraagd omdat de CH-fraktie 
meende dat er grondwettelijke bezwaren 
tegen dit initiatief bestonden.

Mr. Piket lichtte zijn bezwaren toe in 
een uitvoerig betoog tijdens de behan
deling van dit voorstel. In een historische 
uiteenzetting vergeleek hij de grondwets
bepalingen betreffende de rechterlijke 
macht met de Provisionele Instructie 
voor het Hoog Militair Gerechtshof. Hij 
kwam daarbij tot de conclusie dat de le
den van de burgerlijke rechterlijke macht 
sedert 1815 voor hun leven worden be
noemd. Dit was voor leden van de mili
taire rechtsmacht van 1815 tot 1848 even
eens het geval; daarna echter niet omdat 
sindsdien deze bepaling niet toepasselijk 
is op hen die uitsluitend zijn belast 
met rechtspraak over personen, behorend 
tot de krijgsmacht of disciplinaire zaken. 
Vervolgens ging mr. Piket na welke per
sonen uitsluitend met rechtspraak over

Christen-democratische samenwerking 
te Nieuwkerk a /d  IJssel
De ledenvergaderingen van de ARP, CHU 
en KVP te Nieuwerkerk a/d IJssel hebben 
besloten met één gezamenlijke lijst de 
gemeenteraadsverkiezingen van mei 1974 
in te gaan, en zij zijn akkoord gegaan 
met een uitgewerkt voorstel tot samen
werking zoals dit door de besturen werd 
gepresenteerd.
Deze eensgezindheid sluit geheel aan en 
is tevens een antwoord op een schrijven 
van het landelijk samenwerkings-verband 
van de drie partijen, het Christen Demo
cratisch Appèl.
- Het Christen Democratisch Appèl 

(C.D.A.) aanvaard de Bijbel als richt
snoer voor het politieke handelen.

- Het CDA wil streven naar een maat
schappij waarin de bijbelse gerechtig
heid meer gestalte krijgt, de mens zijn 
vrijheid en verantwoordelijkheid beter 
kan beleven en waarin het welzijn van 
allen wordt gediend.

- Het CDA richt zich tot het gehele Neder
landse volk, zonder onderscheid naar 
geloofsovertuiging of maatschappelijke 
groepering.

Ideele en praktische motieven hebben tot 
samenwerking geleid.
Samengaan in één fractie-verband is in 
het belang van de toekomst van de evan
gelische politiek en in het belang van de 
gemeenschap Nieuwerkerk aan de IJssel. 
Veel ouderen en jongeren - óók buiten

de drie partijen - zuilen zich door deze 
presentatie aangesproken voelen.
Er koiril een zorgvuldig uitgewerkt 
gemeente-program, waarvoor iedereen 
wensen en verlangens kenbaar kan maken. 
De gemeenteraadsverkiezingen worden in
gegaan onder de naam: 
Christen-Democratisch Appèl - ARP, CHU 
en KVP.

„De CHU en het 

kabinet-Den Uyl”
Hét christelijk-historische Tweede- 
Kamerlid drs. G. van Leijenhorst zal op 
maandagavond 3 december te Ede spreken 
over het onderwerp ,,De CHU en het 
kabinet-Den Uyl” . Hij doet dit op de 
najaarsvergadering van de christelijk- 
historische kiesvereniging te Ede.
Deze vergadering, die om half acht aan
vangt, wordt gehouden in De Open Hof, 
gelegen aan het einde van Slotlaan in de 
wijk Veldhuizen.
Na de pauze zal er ruimschoots gelegen
heid zijn voor gedachtenwisseling.

personen, behorend tot de krijgsmacht 
en disciplinaire zaken, zijn belast. Hij 
kwam hierbij tot de conclusie dat het 
woord ,,uitsluitend”  op militaire rech
ters doelt en niet op burgerlijke rechters, 
die ook aan militaire rechtspraak deel
nemen. Een vergelijking met de Pro
visionele Instruktie voor het Hoog Mili
tair Gerechtshof toont aan aldus mr. 
Piket dat vier-zesde van de leden van 
dit Hof uitsluitend belast zijn met recht
spraak over militairen; twee-zesde van 
de leden echter niet.

De heer Piket signaleerde een fout in 
het initiatiefvoorstel-De Gaay Fortman. 
Wanneer een burgerlijke rechter, betrok
ken bij de militaire rechtspraak tevens 
lid is van de Hoge Raad zou hij krachtens 
dit initiatief ontslagen kunnen worden; 
krachtens de Provisionele Instructie is 
deze rechter echter voor het leven be
noemd, aldus de CH-senator. Spreker 
achtte dit een fout in het ontwerp. Dit 
kan hersteld worden maar de CH zal 
tegen dit voorstel stemmen, aldus mr. 
Piket. Bij de stemming bleek de meer
derheid van de Kamer de bezwaren van 
de CH-woordvoerder te delen, toen De 
Gaay Fortman zijn voorstel handhaafde.

Interessant is nog dat de Eerste Kamer 
voor de tweede keer een voorstel op 
grondwettelijke bezwaren afwijst, na juri
disch speurwerk van de CH-senator Piket. 
Eerder gebeurde dit met een voorstel 
tot wijziging van de leeftijd voor het 
passief kiesrecht.

H. van Spanning

VAN DER GLAS 
Heerenveen
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CDU vraagt om Europese solidariteit
door dr. R. J. H, Kruisinga

Het grote jaarlijkse CDU-congres dezer 
dagen te Hamburg gehouden was om tal 
van redenen hoogst interessant.
De Westduitse Christen Democratische 
Unie (CDU) is van een sterke teruggang 
thans duidelijk sterk in herstel.
De populariteit van Brandt is in Duits
land zeer sterk gedaald.
En de verschillende opiniepeilingen tonen 
thans hogere resultaten voor de CDU 
dan ze in al de 25 jaren van haar be
staan ooit heeft gekend.
Als die peilingen juist zouden zijn en 
bij de verkiezingen in werkelijkheid 
zou kunnen worden omgezet zou de CDU 
de absolute meerderheid in de Bondsdag 
verkrijgen.
Het grote jaarlijkse congres van de CDU 
is een groots evenement met ongeveer 
1000 gedelegeerden, honderden gasten en 
honderden vertegenwoordigers van massa
communicatiemedia.
Het congres opende met een principiële 
en diepgaande wijdingstoespraak van een 
vooraanstaand Protestants theoloog. 
Ongetwijfeld door de partijleiding na
drukkelijk ingevoegd om de grondslag 
van de CDU nog eens te doen onderstre
pen.
Iets dat overigens in de belangrijke rede
voeringen van fractievoorzitter Kar
stens en partijvoorzitter Kohl bij herha
ling werd herhaald.
De leiding van het congres werd door 
het partijbestuur in de aanvang van de 
vergadering uit handen gegeven aan een 
congrespresidium.
Organisatorisch goed gezien, omdat daar
mee het partijbestuur zelf tijdens het 
congres meer vrijheid van handelen heeft. 
Dat is dunkt mij een gang van zaken, die 
wij bij algemene vergaderingen ook zou
den moeten overwegen.

INTERESSANT

De opstelling in de zaal van de gedele
geerden naar de ,,Lander”  die zij ver
tegenwoordigen in afzonderlijke vakken 
was voor de toeschouwer interessant om 
de reactie van de verschillende gedele
geerden op de redevoeringen te kunnen 
zien.

Sleeswijk-Holstein vertegenwoordigde 
kennelijk een op de landbouw gerichte 
achterban. Dat was uit de reacties op 
de verschillende gedeelten uit de toe
spraak erg duidelijk.
Maar het meest opvallend was de reac
tie van de gedelegeerden uit Berlijn. 
In Duitsland beschouwt men de ,,Oost- 
politiek”  van Brandt vrij algemeen als 
een mislukking.
De passages in de rede, waarin Karstens 
daarop inging werden vooral door de 
Berlijnse gedelegeerden met een zeer 
emotioneel ovationeel applaus begroet. 
De_ grote publieke processen die men in 
Oost-Duitsland tegen degenen die vluch
telingen naar het Westen hebben geholpen, 
recentelijk weer voert, en de extra moei
lijkheden, die men vanuit de D.D.R. de 
wederzijdse grensovergang in de weg 
legt, maken in West Duitsland een zeer 
slechte indruk. Zij worden als voorbeel
den van de mislukking van de ontspan- 
ningspolitiek van Brandt gezien.
De buitenlandse politiek is kennelijk op 
dit ogenblik een zeer sterk punt in Duits
land voor de CDU.
Wonderlijk dat dat tot de publieke opinie 
buiten Duitsland zeker in Nederland nau
welijks doorgedrongen is.
Sterke kritiek had Karstens ook op de 
Midden-Oosten verklaring van de negen 
ministers van buitenlandse zaken van de 
E.E.G.
Beter geen gemeenschappelijke verklaring 
dan deze, was zijn oordeel. Men heeft 
in Brussel verzuimd de werkelijke on
derlinge solidariteit van de E.E.G.landen 
duidelijk te maken. Dat is de enige moge
lijkheid om met de landen uit het Mid
den-Oosten werkelijk tot zaken te komen, 
aldus Karstens.
Op het terrein van de binnenlandse poli
tiek stonden de democratisering van het 
bedrijfsleven, de onderwijspolitiek, de 
grondpolitiek en enkele sociale zeker- 
heidsvragen in het centrum van de be
langstelling.

n u ttig

Congressen als deze zijn vooral ook

nuttig, omdat ze mogelijkheid geven tot 
goede persoonlijke contacten.
De voorzitter van de Belgische CVP 
Marlens, die ook in Hamburg aanwezig 
was, was zeer geinteresseerd in het 
Nederlandse beleid ten aanzien van de 
abortus en de verdovende middelen. Daar
over heb ik getracht hem zo uitvoerig 
als mogelijk was te informeren. 
Fractievoorzitter Karstens was erg be
langstellend naar de speciale Nederlandse 
positie in het conflict in het Midden
oosten, waarover we uitvoerig van ge
dachten hebben gewisseld. Hij onder
streepte tegenover mij, dat vanuit de 
oppositie in de EEG-landen waar mogelijk 
dit punt aan de regeringen moest worden 
duidelijk gemaakt.
Bijzonder interessant vond ik een lang
durig gesprek met de oud-Bondskanse- 
lier Kiesinger, die hoewel niet meer 
naar buiten optredend als stemhebbend 
lid van het hoogste CDU-partij-orgaan, 
het presidium, wekelijks daarin de ver
gaderingen bijwoont en op de achtergrond 
van de Duitse politiek kennelijk nog een 
belangrijke rol speelt.
Hij is in tegenstelling tot Erhard die 
het congres ook bijwoonde, lichamelijk 
en geestelijk nog een bijzonder vitale 
man.

LEVEND

Het congres toonde een levende christen
democratische unie, een partij die een 
duidelijk gezicht toont, waarover men 
op onderdelen verschillend moge denken, 
maar die kennelijk weer kan rekenen 
op een groot en toenemend vertrouwen 
bij de Duitse bevolking.
Het is een partij, waarin goede politici 
met grote ervaring naar voren komen, 
die duidelijk inspiratie aan de partij 
kunnen en ook willen geven.
En die zich loyaal binnen de partij op
stellen.
De partij beschikt tenminste over vier 
mensen, die potentiële kandidaten voor 
het bondskanselierschap kunnen zijn : 
Karstens, Kohl, Staltenburg en Bieden- 
kopf.
Al deze vier lijken bekwaam genoeg en
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maakten op het congres een zeer sterke 
indruk.
De volgorde door mij hierboven genoemd, 
lijkt mij de volgorde van waarschijn
lijkheid, waarin zij voor dit ambt in 
aanmerking zouden kunnen komen.

Dr. R. J. H. Kruisinga

Autovrije zondag
Nu we enige weken ervaring hebben met 
de autoloze zondag, is gebleken dat door 
deze maatregel sommige bedrijfstakken 
op bijzondere wijze worden getroffen. 
Voor een aantal horeca-bedrijven lijkt 
deze regeling zelfs desastreus te worden.

Iedereen heeft verwacht dat deze maat
regel een tijdelijke zou zijn en dat, naar
mate de oliecrisis duidelijker zou worden, 
er meer aangepaste maatregelen zouden 
volgen.

premier Den Uyl zelf deze regerings
maatregel - en dan nog wel op een ver
kiezingsbijeenkomst van zijn partij - zou 
hebben aangevochten. Daar zei hij immers 
volgens krantenberichten, dat hij persoon
lijk de voorkeur gaf aan een autoloze 
werkdag, omdat zij die hun auto speciaal 
voor gezinsrecreatie gebruiken dan 
minder benadeeld zouden worden en de 
werkers op zo’n autoloze werkdag zouden 
kunnen meewerken aan de bevordering 
van het openbaar vervoer.

Wat we niet verwacht hebben is dat Indien dit krantenbericht juist is, vragen

wij ons af of zo’n opstelling, tegenover 
het regeringsbesluit, voor het eerst op 
een verkiezingsbij eenkomst gebracht moet 
worden. Overigens lijken ons de bezwaren 
voor tienduizenden werkers zoals handels
reizigers met zware koffers, machines 
enz., evenzovelen uit de gezondheidssec
tor, onderwijs, enz. zeer bezwaarlijk 
of onoverkomelijk. Het zal wel nimmer 
mogelijk zijn een maatregel te maken 
die voor iedereen zonder bezwaren is, 
maar deze lijkt ons wel heel erg onge
nuanceerd.

VERBAZING

Wie schetst echter onze verbazing toen 
we een paar dagen later Staatssecre
taris Van Hulten (PPR) hoorden verklaren 
dat de regering bezig is met een systeem 
van rantsoenering met behoud van de auto
loze zondag. Hoe kunnen twee leden van 
een regering binnen een week tot derge
lijke uiteenlopende verklaringen komen?

Overigens begrijpen wij heel goed dat er 
bezuinigd moet worden (al zou men infor
matie van de Rijksoverheid voor die 
situatie ons niet onwelkom zijn), welnu 
als dat zo is, waarom dan niet een zo
danige rantsoenering dat iedere particu
liere autorijder een gelijk percentage 
minder ontvangt? Dan is ieder vrij dit 
restant naar eigen believen te gebruiken 
en voor een dan nog overblijvende be
hoefte op werk- of zondagen, gebruik te 
maken van het openbaar vervoer.

B.

Nabeschouwing Zaanstad
Jammer bij deze verkiezingen is voor de 
christendemocratische partijen geweest 
het optreden van de groepering Gerefor
meerde kiezers. De ARP heeft nog haar 
best gedaan deze groep te doen inzien dat 
zo’n versnippering heilloos is, maar nee 
hoor: men haalde het niet en 774 stemmen 
gingen aldus verloren voor de protestantse 
combinatie. Het GPV behaalde slechts 527 
stemmen en dat bracht het aantal pro
testantse ,,stemmen”  dat door dit splin- 
terwerk verloren ging op ruim 1300, be
richt ons uit Zaanstad de heer D. Voet, 
voorzitter van de statenkring Zaandam 
van de CHU.
Van links en van rechts heeft men ge
tracht van deze Zaanstad-verkiezingen 
een test te maken voor de landelijke poli
tiek, maar dit is slechts gedeeltelijk ge
lukt, aldus de heer Voet in zijn uitvoerig 
verslag aan onze redactie.
Het was, aldus het verslag, een interes
sante vertoning vanwege de ongeinteres- 
seerdheid van de kiezers, want 13.575 
kiezers in één stad bleven er deze keer

méér thuis dan de vorige keer, en dit geldt 
in totaal voor alle voormalige gemeenten 
welke nu Zaanstad vormen.
Ondanks het polariserend geweld daalde 
het stemmental allerwegen. Werd dit nog 
een beetje een ,,landelijke verkiezing” , 
nog in mindere mate waren dit nu gemeen
teraadsverkiezingen, aldus de heer D. 
Voet.
WIE HEBBEN ER NU ECHT GEWON
NEN?
Vergeleken met de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer van 1972:
PvdA: ca. 2600 stemmen minder dan in 

1972
GPV: ca. 330 stemmen minder dan in

1972
CPN: ca. 1750 stemmen minder dan in

1972
KVP: ca. 850 stemmen minder dan in

1972
PSP: ca. 400 stemmen meer dan- in-

1972.
De heer Voet merkt hierbij op dat ’t

PSP-raadslid in Zaandam een zeer mee
levend lid is van de NH-kerk, en dat men 
werkte met de leuze: houdt het groen 
(milieu) ... stem rood.
ARP + CHU ca. 1700 stemmen minder dan 
in 1972, zie ook aan ’t eind van dit artikel.

D’66 EN DS’ 70 EN DE VVD
Het aantal stemmen voor D’66 daalde van 
3623 naar 769. Inderdaad een catastrofe 
waarmee deze groepering dus niet in de 
raad terugkomt van Zaanstad.
Veel minder is landelijk opgevallen dat 
DS’70 ongeveer hetzelfde is overkomen. 
Hun stemmenaantal van 2908 viel terug 
tot 1279 en dat leverde hun één restzetel 
op. Voor wat betreft de VVD: het stemmen
tal voor deze partij steeg van 8208 naar 
8555, een winst dus van ca. 350 stemmen, 
eigenlijk niet om over naar huis te schrij
ven, de kleine PSP won méér stemmen.... 
De winst van de VVD heeft niets te maken 
met de gemeenteraadsverkiezingen. 
Plaatselijk stelt men nauwelijks belang in 
de VVD, aldus de heer Voet, en een pro-

pagandavergadering van deze groepering 
moest wegens gebrek aan belangstelling 
worden afgelast. Wel toen Wiegel kwam, 
toen had men een volle zaal.

PPR
De PPR in Zaanstad ging terug van 5113 
stemmen naar 3853, 1260 minder dan in 
1972. Een interessant verschijnsel, aldus 
de heer Voet in zijn verslag.
De PPR vond eerst nogal weerklank bij de 
jonge kiezers, maar deze waren er kenne
lijk nü niet bij. Zou de PPR nu langzamer
hand worden teruggeworpen op zijn harde 
kern vraagt de heer Voet zich af.

SAMENWERKING IN CDA-VERBAND IN 
ZAANSTAD
De uit drie personen bestaande prot. chr. 
raadsfractie telt één CHU’er: dr. W. P. 
Tip, die eveneens lid is van Provinciale 
Staten in Noord-Holland.
Samen met de drie KVP’ers in de raad 
vormt men één raadsfractie na de verkie
zingen, dit was reeds voor de verkiezin
gen overeengekomen. Tot zover het ver
slag van de heer D. Voet uit Zaanstad.

V. D.
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Verdere vormgeving CDA
Zaterdag 15 december aanstaande wordt voor de drie christen
democratische partijen KVP, ARP, CHU opnieuw een belangrijke 
dag. Dan moeten de partijraden van KVP en ARP en de Unieraad 
van de CHU in afzonderlijke vergaderingen beslissen over de 
verdere vorm van de samenwerking.
De beslissingen moeten genomen worden aan de hand van een 
ontwerp-resolutie, welke door het bestuurs-orgaan van het Chris
ten Democratische Appèl (CDA) is opgesteld.
Enkele kenmerkende punten uit die ontwerp-resolutie zijn:
1. Volledige integratie van KVP, ARP en CHU is nu niet te verwe

zenlijken.
2. De eenwording moet doelgericht groeien.
3. Het CDA moet geleid worden door bestuur, dagelijks bestuur 

en congres.
4. Bij de eerstkomende Tweede-Kamer-verkiezingen komt er een 

CDA-kandidatenlijst.
5. Een permanente adviescommissie moet de bezinning stimule

ren en adviseren over beleid en program.

De ontwerp-resolutie waarover 
de Unieraad zich, aansluitende 
aan hetgeen op zaterdag 23 juni 
1973 beslist is, moet uitspreken, 
luid als volgt:

Met betrekking tot de samenwerking van
ARP, CHU en KVP nemen wij onze be
slissingen tegen de achtergrond van de
volgende feiten;
- Er voltrekt zich, vooral sedert de ja- 

ren 1966/1967, onmiskenbaar een 
groeiende samenwerking tussen de ARP, 
CHU en KVP: in het parlement, in pro
vincies en gemeenten, tussen de partij- 
organen.

- Dit proces leidde tot het gezamenlijk 
aanvaarden -  op 23 juni j.1. - van een 
resolutie, waarin de drie partijen zich 
de politieke eenwording ten doel stel
den en daartoe het Christen Democra
tisch Appèl (CDA) oprichtten. De wil 
tot samenwerking heeft sedertdien ook 
verder gestalte gekregen op provin
ciaal en plaatselijk niveau.

In dit spanningsveld zijn wij van oordeel:
1. Dat het proces van politieke eenwor

ding voortgang dient te vinden en niet 
wezenlijk onderbroken mag worden 
door het verschil in parlementaire be
nadering van het kabinet.

2. Dat een volledige integratie van de 
drie partijen op dit moment echter niet 
te verwezenlijken is.

3. Dat het proces van eenwording in deze 
omstandigheden derhalve het beste vol
gens een doelgericht groeimodel kan 
verlopen waarin politieke en organisa
torische eenwording elkaar voort
durend ondersteunen.

4. Dat een groeiende eenheid van optre
den van de fracties in het parlement 
van wezenlijke betekenis is.

5. Dat de keuze voor het groeimodel 
thans de volgende organisatorische be
slissingen vraagt.

BESTUURSORGANEN 
VAN HET CDA

- De leiding van het CDA moet worden 
opgedragen aan een drietal bestuurs
organen: het bestuur, het dagelijks be
stuur en het congres.

- In het kader van het groeimodel zullen 
successievelijk taken en bevoegdheden 
van de bestuursorganen van de ARP, 
CHU en KVP overgedragen dienen te 
worden aan de bestuursorganen van het 
CDA, volgens de procedures die daar
voor in de drie partijen gelden.

- Op 15 februari 1974 gaan een bestuur 
(ad interim) en een dagelijks bestuur 
(ad interim) van het CDA functioneren.

- Inzake de data waarop de definitieve 
organen van het CDA in werking treden 
doet het bestuur (a.i.) van het CDA in 
het voorjaar van 1974 een voorstel aan 
de bevoegde partij-organen.

Bestuur.
- Het bestuur (voordien het bestuur a.i.) 

krijgt als voornaamste taken c.q. be
voegdheden:
* leiding geven aan de politieke acti

viteiten van de drie partijen, danwel 
deze coördineren.
de voorbereiding van de besluitvor
ming van het congres.

* de bevordering van de politieke en 
organisatorische eenwording, ook op 
provinciaal en plaatselijk niveau.

- Het bestuur (voordien het bestuur a.i.) 
wordt als volgt samengesteld;

* voorzitter van het CDA
* secretaris van het CDA

tien vertegenwoordigers van elk der 
drie partijen.

* tenminste drie vertegenwoordigers 
van de rechtstreekse leden.

* als adviserende leden de drie frac
tievoorzitters of, wanneer er één 
fractie ontstaat, drie leden van het 
fractiepresidium.

* als adviserend lid een vertegenwoor
diger van de wetenschappelijke in
stituten. ^

-  Voor het nemen van beslissingen over 
een aantal, nader te bepalen aangelegen
heden dient het bestuur in verdubbelde 
samenstelling bijeen te komen.

Dagelijks bestuur:
-  Het dagelijks bestuur (voordien het da

gelijks bestuur a.i.) krijgt als voor
naamste taken c.q. bevoegdheden;

de dagelijkse leiding van het CDA.
* de voorbereiding van de besluitvor

ming van het bestuur.
* de uitvoering van de besluiten van het 

bestuur en van het congres.
-  Het dagelijks bestuur (voordien het da

gelijks bestuur a.i.) wordt als volgt 
samengesteld:
* voorzitter van het CDA.
* secretaris van het CDA.

drie vertegenwoordigers van elk der 
drie partijen.

* tenminste één vertegenwoordiger van 
de rechtstreekse leden.

* als adviserende leden de drie frac
tievoorzitters of, wanneer er één 
fractie ontstaat, drie leden van het 
fractiepresidium.

* als adviserend lid een vertegenwoor
diger van de wetenschappelijke insti
tuten.

Congres:
- Het congres krijgt o.a. de volgende ta

ken c.q. bevoegdheden;
* de vaststelling van het program van 

actie van het CDA.
* de vaststelling van de statuten van het 

CDA.
* de beperking van het politieke beleid.
* de verkiezing van de voorzitter en de 

secretaris van het CDA.
- Het congres dient te bestaan uit een be

trekkelijk groot aantal leden. Te denken 
valt aan een aantal van omstreeks 600 
leden. De vertegenwoordigingen van 
KVP, ARP en CHU dienen zich te ver
houden als 8 :5 :3 . Tevens zullen ten
minste vijfendertig vertegenwoordigers 
van de rechtstreekse leden deel uitmaken 
van het congres.

PERMANENTE
PROGRAMADVIESCOMMISSIE
(PPAC)

- Per 15 februari 1974 dient een perma
nente programadviescommissie (PPAC) 
in het leven te worden geroepen. De po
sitie van deze commissie wordt in de 
statuten van het CDA vastgelegd.

- De PPAC heeft tot taak:
* Het CDA te stimuleren in de bezin

ning op de relatie tussen levensover
tuiging en politiek handelen.

* Te adviseren over de hoofdlijnen van 
het beleid.

* te adviseren over de uitvoering en 
bijstelling van het program.

- De PPAC brengt eens per jaar vóór 1 
augustus een gemotiveerd beleidsad
vies uit aan het bestuur van het CDA. 
Het jaarlijkse advies dient tenminste een 
antwoord te bevatten opde volgende vra
gen:
* welke onderdelen van het bestaande

program dienen te worden gewijzigd?
* welke onderdelen van het bestaande 

program zijn inmiddels uitgevoerd of 
door de feiten achterhaald?

* over welke onderwerpen dienen uit
spraken te worden voorbereid?

Het bestuur van het CDA bespreekt 
de adviezen van de PPAC en bepaalt 
daarover zijn oordeel. Het jaarlijks 
advies en het oordeel van het bestuur 
van het CDA worden tegelijk openbaar 
gemaakt en in het CDA-congres ter 
discussie gesteld.

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN

Wij streven er naar bij de eerstkomen
de verkiezingen voor de leden van de 
Tweede Kamer de christen-democra- 
tische verbondenheid maximaal tot uit
drukking te brengen. De mogelijkheid 
van verbinding van drie afzonderlijke 
lijsten is daartoe niet het geëigende 
middel. Wij willen derhalve een CDA- 
lijst c.q. CDA-lijsten tot stand brengen. 
Het bestuur (a.i.) van het CDA dient 
in het voorjaar van 1974 een concreet 
lijstvoorstel in 'bij de besturen van de 
drie partijen. Dit voorstel dient onder 
meer betrekking te hebben op de toe
deling van plaatsen aan de partijen. 
De daartoe statutair bevoegde organen 
van de drie partijen beslissen in het na
jaar van 1974 over de voorstellen van 
het bestuur inzake de lijst c.q. de lijsten. 
Op een nader te bepalen tijdstip vóór 
de verkiezingen vullen de drie partijen, 
volgens hun eigen procedure, de namen 
in van de personen die op de voor de 
partijen gereserveerde plaatsen in de 
gemeenschappelijke lijst(en) worden ge
kandideerd.
Het bestuur van het CDA bevorderd 
coördinatie in de besluitvorming van 
de partijraden om tot een evenwichtig 
samengestelde lijst c.q. lijsten te ko
men.

STATUTEN EN
REGLEMENTEN VAN HET CDA

Het bestuur (a.i.) van het CDA dient 
vóór 1 mei 1974 ontwerpen inzake de 
noodzakelijke statuten en reglementen 
voor te leggen aan de drie partijbestu
ren.
In de statuten van het CDA dienen o.a. 
de volgende bepalingen te worden opge- 
nomën:
* het Christen Democratisch Appèl is 

een politieke organisatie en is geves- 
tigè te ’ s Gravenhage.

* het Christen Democratisch Appèl aan
vaardt het Evangelie als richtsnoer 
voor het politiek handelen.

* het Christen Democratisch Appèl wil 
streven naar een maatschappij, waar
in de Bijbelse gerechtigheid meer 
gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid 
en verantwoordelijkheid beter kan be
leven en waarin het welzijn van allen 
wordt gediend; het legt de concrete 
doeleinden vast in een politiek werk
program, waarmee het zich uitdrukke
lijk richt tot het gehele Nederlandse 
volk zonder onderscheid naar ge
loofsovertuiging of maatschappelijke 
groepering.

- Inzake de rechtstreekse leden van het 
CDA dienen de statuten van het CDA 
bepalingen van de volgende strekking 
te bevatten:
* men kan zich rechtstreeks aanmel

den als lid van het CDA en als zo
danig worden geadministreerd.

* leden van ARP, CHU en KVP zijn 
reeds als zodanig aangesloten bij 
het CDA.

* in het bestuur, in het dagelijks be
stuur en in het congres worden ae 
rechtstreekse leden vertegenwoordigd 
door respectievelijk tenminste 3, 1 
en 35 vertegenwoordigers, welke aan
tallen aan de hand van de stijging van 
het aantal rechtstreekse leden toe
nemen op een nader door het bestuur 
te bepalen wijze.

* de vertegenwoordigers van de recht
streekse leden worden aangewezen 
door het bestuur na overleg met de 
kring van de rechtstreekse leden.

WETENSCHAPPELIJKE
INSTITUTEN

De Unieraad wil het belang van de po
litieke eensgezindheid van de drie par
tijen onderstrepen en heeft daarom met 
grote instemming kennis genomen van de 
gezamenlijke bestudering van de politie
ke vraagstukken zoals die, in het kader 
van de christen-democratische samen
werking, is aangevat door de wetenschap
pelijke instituten van de drie partijen.

OVERGANGSBEPALING

Tot aan de instelling van het bestuur (a.i.) 
en het dagelijks bestuur (a.i.) van het CDA 
berust de zorg voor de uitvoering van de 
in deze resolutie genomen besluiten bij het 
huidige bestuursorgaan van het CDA.
Tot zover de ontwerp-resolutie, die op 
zaterdag 15 december wordt voorgelegd 
aan de Unieraad. Ook de partijraden van 
KVP en ARP zullen zich op die dag erover 
uitspreken.

H. L.

Tolman:

Vraagtekens bij 
BTW-compensatie 
voor de landbouw
De CHU-afgevaardigde T. Tolman heeft 
vorige week een reeks vraagtekens ge
plaatst bij de behandeling van het wets
ontwerp tot wijziging van de omzetbelas - 
ting, waarbij de landbouw compensatie 
ontvangt als gevolg van de revaluatie- 
maatregel.
Het kabinet heeft in tegenstelling tot 
andere EEG-landen niet gekozen voor 
een systeem van monetaire heffingen maar 
voor een BTW-compensatie.
Spreker had hier op zichzelf geen be
zwaar tegen mits bleek dat de bezwaren 
van dit systeem voldoende worden op
gevangen.
Tolman had sterke twijfels of het voor 
compensatie geboden bedrag van 60 mil
joen toereikend zal zijn. De fraktie acht 
dit bedrag op zich zelf al erg speculatief. 
Daiarbij komt als nieuwe ontwikkeling 
nog de mislukking van het centraal ak
koord; de sterke stijging van de kosten 
van levensonderhoud, terwijl de ontwik
keling van de olieboycot dit alles nog 
ondoorzichtiger maakt.
Hoe moeten de gegevens straks doorzich
tig gemaakt worden, terwijl de rege
ring daar nu al moeite mee heeft, aldus 
spreker.
De suggestie van het Landbouwschap om 
voor een aantal produkten tot aanvullende 
maatregelen te komen achtte de CH- 
woordvoerder een goede gedachte. Voorts 
vroeg hij de minister op korte termijn 
ook maatregelen voor de sierteelt te 
nemen.
Daarnaast betreurde hij het dat het hier 
om een tijdelijke compensatie gaat. De

Nederlandse ondernemer komt hierdoor 
in een nadelige positie ten opzichte van 
het buitenland, met name Duitsland. 
Tolman vroeg nadrukkelijk welke intentie 
dit -kabinet ten aanzien van landbouw 
en middenstand heeft. Het is nu de taak 
van de regering ons duidelijk te maken 
dat er geen sprake is van discriminatie 
ten aanzien van deze groep in de inko
menspolitiek. De in de Kamer aangeno
men motie-Kruisinga is door de pre
mier een overbodig stuk genoemd en de 
nieuwe minister van landbouw sprak 
over ,,een slag in de lucht” .
Onze fraktie is niet geroepen om een
zijdig groepsbelangen te behartigen maar 
wel om te spreken als de rechtvaardigheid 
in de inkomenspolitiek in het gedrang 
komt. De indruk is gevestigd dat men 
wellicht ongewild met twee maten meet. 
'Het kabinet heeft nu de mogelijkheid die 
indruk weg te nemen, aldus Tolman.

H. van Spanning

Collegevorming aan de 
orde op Zuidhollandse 
vergadering
De collegevorming na de komende ver
kiezingen van provinciale staten en van 
gemeenteraden komt uitvoerig aan de 
orde op de vergadering van de kring Zuid- 
Holland van de Vereniging van christelijk- 
historische leden van gemeente- en pro
vinciebesturen.
Deze vergadering wordt gehouden op zater
dagmorgen 8 december in het Rijnhotel 
aan het Schouwburgplein te Rotterdam. 
De besprekingen over de collegevorming 
worden ingeleid door burgemeester J. H. 
Reinders van Willemstad. Hij was voor
zitter van een, werkgroep van de CHU 
die advies over de materie uitbracht. 
De vergadering vangt om 10 uur aan;
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Landelijke politiek speelt rol in 
gemeenten en provincies

„De uitslag van de te Amersfoort gehou
den verkiezingen voor een nieuwe ge
meenteraad heeft aangetoond, dat de lan
delijke politiek wel degelijk een rol speelt 
in gemeenten en provincies” . Dit heeft 
het christelijk historische Tweede- 
Kamerlid drs. G. van Leijenhorst vo
rige week gezegd op een bijeenkomst van 
de CHU-statenkring Amersfoort.
Vorige week woensdag moesten, in ver
band met het opdelen van de per 1 jan
uari aanstaande op te heffen zelfstan
dige gemeente Hoogland over Amers
foort en Bunschoten, nieuwe gemeente
raden voor deze laatstgenoemde plaat
sen gekozen worden. Drs. Van Leijen
horst wees er in zijn nabeschouwing op, 
dat alle regeringspartijen bij de verkie
zingen verloren. Gelet op de prognoses 
nam hij aan, dat de CHU - als oppo
sitiepartij - niet tot de verliezers be
hoorde.
„Hoe groot moet dan wel niet het verlies 
zijn van ARP en KVP, hetgeen wij be
treuren,”  aldus drs. Van Leijenhorst. 
,,RKPN, SGP en GPV hebben winst ge
boekt. Vele kiezers, die de grote chris
telijke partijen niet meer vertrouwen.

wijken uit naar deze kleine partijen” . 
Het Tweede-Kamerlid zei, dat het ver
trouwen herwonnen moet worden. ,,De 
CHU doet daarvoor haar best” . Drs. Van 
Leijenhorst meende dat gezien het lan
delijk karakter van de komende staten
verkiezingen, het goed is dat er in Gel
derland een eigen christelijk-historische 
kandidatenlijst is.

NOODZAAK

In zijn toespraak onderstreepte drs. Van 
Leijenhorst de noodzaak van duidelijke 
positieve christelijk-democratische par
tijen in Nederland. ,,Het gaat thans,”  zei 
hij, ,,om de fundamenten van de samen
leving”  en hij noemde de vraagstukken 
rondom leven en dood, het weglaten van 
de bede in de troonrede en de: plannen om 
een film te produceren over het liefdes
leven van Jezus.
Wat de vraagstukken rondom leven en 
dood betreft zei drs. Van Leijenhorst 
dat het er om gaat of de mens mag be
slissen over het al dan niet voortbestaan 
van zijn medeschepselen. ,,Het zoge
naamde medemens-helpen-in-nood is in

de praktijk één hard lucratief commer
cieel bedrijf gebleken, waarbij de be
schikbare capaciteit wordt aangepast aan 
de buitenlandse behoefte. Deze ontwikke
ling dient door de overheid te worden 
gestuit. De CHU is teleurgesteld door het 
feit, dat de ARP en KVP bij de kabinets
formatie het ten tijde van het kabinet- 
Biesheuvél ingediende abortuswetsont
werp Stuijt/Van Agt uit handen hebben 
gegeven. Hierdoor is de weg vrijge
maakt door het initiatiefwetsontwerp Roet- 
hof/Lamberts (beiden PvdA), welk ont
werp in feite al blijkt te functioneren.”

UITDRUKKING

Het CHU-Kamerlid noemde het wegla
ten van de bede uit de troonrede niet 
zo maar een incident. ,,Het geeft uitdruk
king aan een trend, die tenslotte via de 
zogenaamde neutraliteit naar de anarchie 
moet voeren. Deze regering heeft met het 
weglaten van de bede de poten onder de 
eigen stoel doorgezaagd. Ook bij de be
spreking van het zondagsrijverbod in de 
kamer bleek hoe weinig begrip er bij 
deze regering bestaat voor de betekenis

van de christelijke kerk in de samenle
ving. De zielszorg van geestelijken stond 
lager genoteerd dan de medische zorg, 
gezien het ontheffingenbeleid.”

VERZET

De plannen, die in . Denemarken bestaan 
om een film te produceren met als ti
tel ,,Het liefdesleven van Jezus”  beves
tigen dat de fundamenten van de samen
leving in het geding zijn. Drs. Van Leijen
horst deelde mee dat zijn fractie over 
die plannen talloze brieven heeft ont
vangen van mensen, die zeer verontrust 
zijn. Het gaat volgens het Kamerlid 
bij deze plannen niet om falsificatie van 
één of ander voorbeeldig mens. ,,Het 
gaat in diepste zin om het onttronen van 
onze Heiland, die onze zonden op zich 
genomen heeft. ”
De fractie van de CHU zal zich er op 
alle mogelijke manieren tegen verzet
ten dat de vertoning van de film in Ne
derland doorgang zou kunnen vinden, al
dus drs. Van Leijenhorst.

H. L.

Partijen namen belangrijke beslissingen
,,Het gedurig versterken van de positie 
van de laagste inkomens is haasje-over 
spelen. Dat werkt niet en heeft ongedachte 
gevolgen” . Deze opmerking was vorige 
week zaterdag te horen op de buitenge
wone algemene vergadering van de VVD, 
welke te Breda gehouden werd en waar 
ondermeer het inkomensbeleid aan de 
orde kwam. Het was eigenlijk ook wel een 
typerende uitspraak, omdat zij zo heel 
goed weergaf, wat er in liberale kring 
gedacht werd.

De VVD-vergadering kwam er dan ook 
niet toe om in haar uiteindelijke uit
spraak over het beleid ten aanzien van 
de inkomens deze passage op te nemen: 
,,Gedurige versterking van de inkomens
positie van de ontvangers van de laagste 
inkomens zou moeten worden bevor
derd” . De passage werd: ,,Er moet een

inkomensbeleid zijn met extra aandacht 
voor de zwakste groepen” .

De laatste dag van de vorige week was 
eigenlijk wel een hoogtepunt in de bin
nenlandse politiek. Niet alleen de VVD 
kwam bijeen. Ook PPR, D ’66 en . PSP 
hadden hun partijtoppen bijeengeroepen 
om voor de . toekomst van de partij be
langrijke beslissingen te nemen. En die 
beslissingen zijn, zeker wat PPR en D ’66 
betreft, wel genomen pok. Zij waren van 
dien aard, dat ARP-fractievoorzitter mr. 
W. Aantjes maandag jongstleden in een 
radio-interview opmerkte: ,,Nu gebleken 
is dat PPR en D ’66 zich uitdrukkelijk 
hebben gedistancieerd van de PvdA, moet 
premier Den Uyl zich daarover wellicht 
in zijn binnenkamer beraden. Aan het 
kabinet-Den Uyl ligt immers het pro

gressief akkoord van de drie progres
sieve partijen PvdA, D ’66 en PPR ten 
grondslag” .
De Politieke Partij Radikalen sprak uit, 
dat er geen aanleiding is de vanzelf
sprekende bestaande samenwerking met 
PvdA en D ’66 te vernauwen. ,,De PPR 
moet zich verder ontwikkelen als eigen
tijdse politieke beweging” . De Democra
ten ’66 besloten zich veel onafhankelijker 
op te stellen tegenover PvdA en PPR.

Het ideaal van de drie progressieve par
tijen om hun samenwerking binnen niet 
te lange tijd te laten uitmonden in de 
vorming van een progressieve volkspar
tij is na afgelopen zaterdag wel naar een 
verre toekomst verschoven, vooral omdat 
ook de PvdA er voorshands weinig voor 
voelt. Het is duidelijk, dat de drie par

tijen zich enigszins van elkaar hebben 
gedistancieerd en dat zal ongetwijfeld 
invloed hebben op de parlementaire sa
menwerking. Vooral zal dit het geval zijn, 
nu D ’66 besloten heeft niet te ontploffen. 
,,We gaan in de aanval. Wij zaten altijd 
zo ontzettend in het defensief. De kiezer 
heeft het zicht op ons verloren. Wij 
zullen onze plaats opnieuw afbakenen, 
duidelijker de verschillen met de PvdA 
aangeven” , aldus D ’66-fractievoorzitter 
dr. J. Terlouw in een gesprek met Al
gemeen Dagblad/Het Vaderland-redacteur 
Frans de Lugt.

Deze uitspraak mag in de komende we
ken en maanden, waarin kabinet en par
lement belangrijke beslissingen moeten 
nemen, zeker niet uit het Oog verloren 
worden.

H. L.

Politiek trefpunt in Sneek ontving dr. Kruisinga en 
D '66-voorzitter Ten Brink
In Sneek, waar KVP, CHU en ARP samen
werken in federatief verband, sprak op 
uitnodiging van die federatie namens de 
drie christelijke partijen dr. R. J. H. 
Kruisinga.
In het politiek trefpunt te Sneek, die avond 
de bar ,,De Lichtboei”  ontmoette hij in 
een debat de voorzitter van D’66, de 
heer J. ten Brink.
Hoewel de beide heren het natuurlijk over 
een aantal punten eens waren, stonden 
de standpunten vaker tegenover elkaar^ 
De heer Ten Brink zei in zijn inleiding 
dat hij de. samenwerking van de christe
lijke partijen niet zo zag zitten, omdat 
een dergelijke partij niet meer in deze 
tijd zou passen.
We leven, zo meende hij, in een tijd 
waar je moet kunnen komen tot snelle, 
onomkeerbare besluiten. In die tijd passen 
compromissen niet meer, zoals de chris
telijke partijen die vaak zoeken.
De heer Kruisinga meende daarentegen 
dat een compromis niet altijd verwerpelijk 
is. ,,In een land als het onze, dat zoveel 
stromingen kent, moeten we ruimte laten 
voor eikaars opvattingen. Onze eigen 
mening mag niet alleen zaligmakend zijn. 
De grondslag van de christen-democratie 
is verdraagzaamheid en sociale bewogen
heid” .
Dr. Kruisinga wees op de betekenis van 
de christendemocratie in de geschiedenis, 
zowel nationaal als internationaal.
Hij sprak verder over het taxatieverschil

ten opzichte van het kabinet Den Uyl, 
dat bestaat tussen ARP en KVP enerzijds 
en CHU anderzijds, en noemde de punten 
van bezwaar, die hij tegen het kabinets
beleid heeft.

MILIEU

Over het milieubeleid ontspon zich een 
wat uitvoeriger discussie. Ten Brink vond, 
dat de bewindsvrouw op dit departement 
meer tijd moest hebben om zich in te 
werken en te oriënteren.

Dr. Kruisinga maakte duidelijk, dat het 
niet ging om de persoon van mevrouw 
Vorrink, maar om het beleid van het 
gehele kabinet, dat is beoordeeld op wat 
in de regeringsverklaring is aangekondigd. 
Onze motie dienaangaande hebben wij ver
anderd en de termijn voor het indienen 
van wetsvoorstellen gesteld op 1 januari 
1974. Er hadden harde toezeggingen gedaan 
moeten worden. Dat was mogelijk, maar 
is niet gebeurd.
De heer Ten Brink had in zijn inleiding 
de verschillende crisis, waarin land en 
regering zich bevinden, aangeroerd. 
Mevrouw De Graaff-Nauta uit Sneek wilde 
graag weten wat hij te zeggen had over 
de crisis binnen D’66.
Ten Brink meende, dat D’66 met een aan
tal problemen worstelt, waarvan hij het 
financiële gedeelte niet het belangrijkste 
vond.

D’66 heeft volgens hem nog steeds goede 
ideeen over de wijze van politiek bedrijven. 
Hij sprak van een diepe communicatie
stoornis tussen partij en kiezers, en 
hoopte vanuit een slechte positie terug 
te kunnen komen in de gunst van de kie
zers. Op de vraag hoe het staat met de 
verhouding partij -  leden - een vraag 
die verband hield met het overgaan van 
het Sneker raadslid mevr. Lampe-de Vries 
van D’66 naar KVP, zei hij dat zulke 
dingen nu eenmaal gebeuren.
Mevrouw Lampe heeft ooit een verkeerde 
keus gedaan door zich bij D’66 aan te 
sluiten.
Of hij het samengaan van de drie christen
democratische partijen niet positief be
oordeelde in het patroon van de ont- 
ploffingstheorie van D’66.
Nee, vond Ten Brink, want hier worden 
slechts de resten van een aantal partijen 
bij elkaar gevoegd.
Wél was hij van mening dat in die theorie 
paste het samengaan van P.v.d.A., D’66 
en PPR in één progressieve partij.
Over de positie van het kamerlid Imkamp 
binnen D’66 zei hij grote waardering 
te hebben voor diens oprechtheid.
Mevr. De Graaff wilde ook nog weten 
of D’66, na een demonstratie van onmacht 
waarin het niet is gelukt het eigen ge
zicht op de kiezers over te brengen, 
zelf niet zou moeten ontploffen.
Ten Brink: Een aantal mensen hebben 
kennelijk behoefte aan de verdwijning van

D’66. Juist daarom willen wij graag blijven 
voortbestaan.

GRIEKENLAND

Over de kwestie Griekenland zou Ten 
Brink het kabinet graag een uitspraak 
zien doen, maar hij was het tenslotte 
wel eens met dr. Kruisinga, die van 
mening was dat hierover zorgvuldig over
legd zal moeten worden in Europees ver
band, om de Europese integratie, bijvoor
beeld in de EEG, blijvend waar te maken. 
Namens de christen-democraten in Sneek 
wilde de heer De Vries weten of dr. 
Kruisinga in de positie van de CHU in de 
tweede kamer nog mogelijkheden zag voor 
samenwerking in de CDA.
Een zaak, die in Friesland sterk leeft, 
omdat er provinciaal en vaak ook plaatse
lijk een voortreffelijke samenwerking 
bestaat.
Dr. Kruisinga gaf eerlijk toe, dat de 
zaken er niet gemakkelijker op zijn ge
worden.

Maar, zo meende hij, we zijn uitgegaan 
vanuit één christendemocratisch program. 
Vanuit dat program willen wij het kabinet 
zakelijk beoordelen. Er zijn naast rege
ringspartijen nu eenmaal ook oppositie
partijen nodig. Die kunnen een nuttige rol 
vervullen. Het moet mogelijk blijven een 
éénheid tot stand te brengen: naar program 
en naar beginsel.
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Dr. K, de Vries to t N AVO :

AANDACHT VOOR INFORMATIE AAN DE JEUGD
De uitspraken van het CHU-lid van de 
Eerste Kamer, mr. dr. K. de Vries 
inzake het onbekend zijn van de NAVO 
onder de jongeren, gedaan op een NAVO- 
congres in Ankara (Turkije) hebben ook 
de Nederlandse kranten gehaald. In ons 
ledencontactblad volgt nog eens een deel 
van de letterlijke tekst, welke dr. De 
Vries - in het Engels - uitsprak.

,,Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” , 
dit geldt ook voor de NAVO. Een gebrek 
aan kennis over ontstaan en ontwikkeling 
van de NAVO is de oorzaak ervan dat 
de jongere generatie ontvankelijk is voor 
indoctrinatie en jongeren zijn hierdoor 
weerloos legende anti-NAVO-propaganda. 
Op 30 december 1972 bracht een Neder
landse krant een vraaggesprek met de 
secretaris-generaal van de NAVO, mr. 
Luns, die daarin zei: ,,Ik ben verbijsterd 
over het volledig ontbreken van feiten
kennis inzake de historische waarheid

bij een deel van onze jongere generatie.” 
Dit was ook de ervaring van het Committee 
on Education, Cultural Affairs and Infor
mation een paar jaar geleden, tijdens 
gesprekken met eeh aantal studenten uit 
verschillende Europese landen, aldus dr. 
De Vries.

,,Het is duidelijk dat de kern van de zaak 
waarover we nu spreken ligt bij het 
onderwijs, vooral in het middelbaar onder
wijs. Er is gelukkig een organisatie welke 
zich met deze zaken bezighoudt, The 
Atlantic Information Centre for Teachers 
te Londen. Deze organisatie wordt door 
de NAVO financieel gesteund, ook door 
een aantal landen, en voor speciale onder
wijsprojecten door enkele stichtingen. 
Professor Otto Piek, de directeur van 
dit Centre, heeft zich meermalen gericht 
tot het Education Committee van de NAVO- 
Assembly inzake zijn taak. Het ligt voor 
de hand dat de vergadering artikel 35

van de Standing Orders gebruikt om dit 
Centre een adviserende stem te ver
lenen. Dit is één der voorstellen (van 
dr. De Vries, Lord Lyell en de heer 
Corterier) zoals thans voor u ligt,”  zei 
dr. De Vries in deze NAVO-vergadering 
van 25 oktober j.1.

BIJZONDER

Maar het genoemde probleem heeft nog 
een bijzonder kantje: in 1974 zal de 
NAVO zijn 25-jarig bestaan vieren. Dit 
zilveren jubileum lijkt mij en de andere 
leden van het Committee on Education, 
Cultural Affairs and Information een uit
stekende gelegenheid om te onderzoeken 
hoe de moderne geschiedenis en vooral 
de NAVO-historie op de middelbare 
scholen door de docenten aan de. leer
lingen wordt overgebracht, zei het Eerste 
Kamerlid De Vries.
Nu heeft professor Piek ons een verklaring

toegezonden, aldus dr. De Vries, waarin 
wordt voorgesteld via de NAVO-organen 
alle onderwijsinstellingen te benaderen 
om te kunnen nagaan hoe de NAVO en 
NAVO-zaken in de leerboeken van ver
gelijkbare scholen als MAVO, HAVO en 
VWO worden behandeld. Indien een aparte 
subsidie aan dit Centre door de NAVO wordt 
verleend of door een andere organisatie, 
zou het Centre - onder algemeen toezicht 
van de Assembly - een dergelijke opdracht 
gereed kunnen hebben vóór het 25-jarig 
jubiieum, hield dr. De Vries de verga
dering voor.

Tenslotte diende dr. De Vries een voorstel 
in om bovenstaande mogelijk te maken, 
de vergadering nam het voorstel aan. 
Volgend jaar november, als de NAVO 
25 jaar zal bestaan, wordt het resultaat 
van dit onderzoek gepubliceerd.

V .  D.

Kamerleden vragen, bewindslieden antwoorden
De benoeming tot gewoon hoogleraar in 
de parapsychologie aan de Rijks Universi- 
teit te Utrecht van de Zweed M. U. 
Johnsson is voor het christelijk-liisto- 
rische Tweede-Kamerlid drs. A. D. W. 
Tilanus en zijn collega jhr. mr. M. L. 
de Brauw van DS’70 aanleiding geworden 
schriftelijke vragen te stellen aan mi
nister Van Kemenade van onderwijs en 
wetenschappen.

De studievereniging voor ,,Psychical 
Research”  zou over gegevens beschikken 
die zouden uitwijzen dat de heer Johnsson:
A. Na zijn studie op 39-jarige leeftijd 
afgesloten te hebben met een licentiaat, 
vervolgens niet is gepromoveerd.
B. Van de drie wetenschappelijke pu- 
blikaties op grond waarvan een beoor
deling van zijn wetenschappelijke merites 
mogelijk zou zijn slechts één op eigen 
naam mag stellen, daar de overige tot 
stand kwamen in samenwerking met an
deren.
C. Een publikatie, die eind juni 1972 
heette te verschijnen, reeds in 1967 in 
Zweden het licht heeft doen zien.
D. Gastdocent was aan de Rijksuniversi
teit te Utrecht, in het academisch jaar
1971- 1972, waarvoor hij gehonoreerd werd 
met een bedrag van ruim f40.000,-, ge
durende welk jaar hij in totaal slechts 
één college heeft gegeven.
E. Ook gedurende het academisch jaar
1972- ’73 als gastdocent werd gehand
haafd - de honorering steeg dat jaar tot 
boven de f56.000,-, edoch, blijkens een 
schriftelijke verklaring van de Neder
landse ambassade in Stockholm in dat
zelfde jaar verbonden was als research- 
medewerker aan de universiteit van Lund 
en niet blijkt te zijn ingeschreven bij de 
Nederlandse vreemdelingendienst, noch 
in het tijdelijke, noch in het vaste regis
ter, en het bureau bevolking van de 
gemeente Utrecht hem nimmer op het, 
de administratie van de R.U. bekende, 
adres te Utrecht heeft geregistreerd. 
Johnsson werd, aldus punt F. van deze 
serie schriftelijke vragen van de kamer
leden De Brauw en Tilanus door een 
evaluatiecommissie der Rijksuniversiteit 
Utrecht beoordeeld, waarvan slechts twee 
van de vijf leden van de wetenschappelijke 
staf de deskundigheid bezaten zijn merites 
als wetenschapsman te wegen en die 
alleen op basis van zeer summier optreden 
van de heer Johnsson te Utrecht en één 
enkele publikatie van zijn hand tot de 
opstelling van een oordeel kon komen. 
De kamerleden verzochten de bewinds
man een onderzoek in te stellen naar 
boven aangehaalde beweringen en de 
kamer hierover in te lichten. Tevens 
wilden zij vernemen hoe de voor het 
hoogleraarschap uitgetrokken gelden tij
dens de vakature in de vorige jaren 
zijn benut, of het salaris over het acade
misch jaar 1972-’73 is uitbetaald en 
welke prestatie van de heer Johnsson 
daartegenover stond. Ook vragen zij een 
kritisch onderzoek naar de procedurele 
gang van zaken bij het tot stand komen 
van adviezen van universitaire zijde.

MISBRUIK
Het CHU-kamerlid drs. D. E. van der Mei 
heeft minister Lubbers van economische 
zaken schriftelijk gewezen op uitspraken 
van NKV-voorzitter Spit. Deze zou gezegd 
hebben dat er nu al geprobeerd wordt 
misbruik te maken van de onzekerheden 
in de huidige economische situatie. Ge

vraagd werd naar de mogelijkheden om 
de Tweede Kamer inzicht te geven in de 
gevallen, welke de NKV-voorzitter be
doelde.

OMMEZWAAI

Met collega’s van de fracties van KVP 
en ARP heeft drs. G. van Leijenhorst, 
lid van de. CHU-Tweede-Kamerfractie, 
minister Van Kemenade van onderwijs 
en staatssecretaris Klein van wetenschap
pelijk onderwijs gevraagd of hun indruk 
juist is dat de staatssecretaris ten aan
zien van de planning van het post- 
secundaire onderwijs een belangrijke 
ommezwaai heeft gemaakt, nadat de 
Tweede Kamer het groene licht voor die 
planning reeds gegeven had. Is het waar 
dat de bewindsman thans een herbezinning 
op de planningsvoorstellen noodzakelijk 
vindt? Aldus de drie kamerleden. Zij 
willen daarover volledig ingelicht worden 
en hebben voorts geinformeerd naar de 
ontslagaanvrage van prof. J. Verburg als 
voorzitters van de ,,Informateur voor de 
planning van het postsecundair onder
wijs” .

ONMOGELIJK

De CHU-kamerleden drs. Van der Mei 
en drs. Van Leijenhorst hebben minister 
Lubbers van economische zaken schrif
telijk gevraagd of hij kennis genomen 
heeft van de uitspraak van ir. L. P. 
Sikkel op een onlangs gehouden Betondag. 
Ir. Sikkel zei dat door f2 miljoen per 
jaar te investeren in research en bege
leiding van onderzoekresultaten, jaarlijks 
f80 miljoen bespaard kan worden op de 
kosten van betonreconstructies. Gevraagd 
wordt of het juist is dat de huidige toe
passing van de prij zenbeschikking het 
onmogelijk maakt die f2  miljoen te finan
cieren via een geringe toeslag op de 
cementprijs.
De kamerleden hebben de bewindsman 
verzocht alsnog ernstig te overwegen om 
in het kader van het prijsbeleid toe te 
staan dat belangrijke kostenbepsaringen 
in betonconstructies verkregen worden 
als er een toeslag op de cementprijs 
wordt gelegd.

VEILIGHEID

In antwoord op schriftelijke vragen van 
het christelijk-historische Tweede- 
Kamerlid drs. Van der Mei heeft mi
nister Lubbers van economische zaken 
geantwoord, dat aan de toestemming tot 
prijsverhoging van verschillende aard- 
olieprodukten per 10 november jongst
leden inderdaad mede ten grondslag heeft 
gelegen dat daarmee de veiligheid van de 
voorziening is gediend.
Naar aanleiding van rond het begin no
vember door de OPEC-landen genomen 
besluit om de kostprijs van ruwe olie 
te verhogen had het kamerlid op 5 no
vember j.1. gevraagd prijsaanpassingen 
in ons land door te voeren,,,omdat anders 
de neiging tot indekking tegen dreigende 
tekorten zodanige vormen zal aannemen 
dat daardoor de voorziening van de Ne
derlandse volkshuisvesting in gevaar 
komt” .

VERZONNEN

Het artikel in het Franse blad ,,Le 
Monde” , volgens hetwelk minister Van 
der Stoel Arabische diplomaten vorige

maand ,,nog net niet de deur had uit
gegooid” , is volgens de diplomaten zelf 
,,volstrekt verzonnen”  en mist iedere 
grondslag.
Dit heeft de minister meegedeeld in ant
woord op vragen van de tweede-kamer- 
leden Scholten (CHU) en Notenboom (KVP). 
Mr. Van der Stoel noemt dit artikel, van 
de correspondent in Algiers van ,,Le 
Monde”  een ,,kwaadwillige en totale ver
draaiing van de feiten’ ’ .
Op 17 oktober besprak de minister de 
situatie in het Midden-Oosten en het 
standpunt van de Nederlandse regering 
met de ambassadeurs van Tunesie, Irak 
en Saoedi-Arabie en de zaakgelastigde 
van Egypte, op hun verzoek. ,,Weder
zijdse standpunten werden hierbij in de 
sfeer waarin dergelijke gesprekken zich 
normaliter afspelen uitgewisseld. Van 
verwijten van een van beide zijden tijdens

het gesprek was geen sprake” .
Nadat het bericht in de krant van vrijdag 
16 november was gepubliceerd, verscheen 
een der betrokken diplomaten maandag 
19 november eigener beweging op het 
ministerie, om mede namens zijn drie 
collegae mee te delen dat ,,het bewuste 
artikel volstrekt verzonnen was en iedere 
grondslag miste” , aldus minister Van 
der Stoel.

,,De ambassadeur wilde mij nog eens 
verzekeren dat hij en zijn collega’ s des
tijds door mij uiterst hoffelijk waren 
ontvangen. Ieder hunner was volledig in 
de gelegenheid gesteld zijn standpunt 
uiteen te zetten. De ambassadeur ver
klaarde dat hij en zijn collega’s deze 
schrijverij ten zeerste afkeuren” , aldus 
minister Van der Stoel.

H. L.

leder vogeltje.

Zo denk ik 
er over

Naar aanleiding van het artikel,,De Chris- 
ten-democratie in de praktijk van van
daag”  wil ik gaarne enkele opmerkingen 
plaatsen.
Ten eerste ben ik het wel eens met drs. 
De Geus dat er een hoop tijd wordt 
besteed aan vergaderen en tegen elkaar 
aanpraten.
Mijn vraag is echter, door wie wordt 
er zoveel vergaderd en gepraat. Naar 
mijn gevoel zijn dat de leidende figuren 
met de heer Steenkamp voorop die door 
dik en dun de eenwording bepleiten.
Het komt mij voor dat een groot deel 
(misschien wel het grootste deel) van 
de CHU-kiezers niet zo gecharmeerd 
is van eenwording.
Naar mijn oordeel overigens terecht, 
gezien de medewerking die de KVP en 
ARP hebben gegeven aan de totstand
koming van het huidige kabinet.
De CHU is duidelijk in de oppositie 
gezien de opstelling en representatie van 
onze fractie (die ik overigens erg waar
deer) waardoor ze de voorpagina’s van 
de kranten nogal eens halen.
De identiteit en geloofwaardigheid van 
de CHU is daar door aan waarde ge
stegen en zal in de toekomst daarvoor

De redactie van „de Nederlander” behoudt 
zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten.

worden beloond met stemmenwinst. Om 
juist nu de eenwording krachtig te be
pleiten lijkt mij ongewenst, gezien de 
grote verdeeldheid in KVP en ARP.
Het komt mij voor dat de eenwording 
ten koste van alles moet plaats vinden. 
Of men daarbij als een koe door de por- 
celeinkast gaat doet niet terzake. Het ge
volg van eenwording is liquidatie van de 
CHU als kleinste partij. Daarom acht 
ik het van belang de achterban eens te 
informeren door een informatiekaart 
toe te voegen aan de Nederlander, waar
op gedrukt het voor of tegen eenwor
ding. Dit moet echter vergezeld gaan 
van de visie door een voor- en tegen
stander betreffende eenwording.
Het voor of tegen kan dan doorgehaald 
worden en een ieder dacht ik zal nog 
wel de moeite willen nemen de kaart 
te retourneren.
Het bestuur van de CHU mag namelijk 
niet de zwijgende meerderheid aan z ’n 
laars lappen en ook niet verwachten dat 
deze mensen ’s avonds vergaderingen 
aflopen om te vuur en te zwaard hun 
wensen en standpunten verdedigen, laat 
staan dat ze het zouden kunnen.
Vergeet niet dat ieder vogeltje zingt 
zoals het gebekt is.

J. H. Jansen,
Ommen.
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MINDER OLIE
De boycot van Nederland door de Ara
bische olielanden heeft naast de grote 
problemen, die ontstaan als de boycot 
lang duurt, één voordeel! Nederland en 
daarmede het gehele westen worden met 
de neus gedrukt op het feit, dat wij enorm 
verslaafd zijn aan energie. Zelfs zo, dat
- om het met BP-directeur Brouwer te 
zeggen - wij voor de kleinste handeling 
onze spierkracht niet meer nodig heb
ben. Wij hebben vrijwel overal een appa
raatje voor, dat ons de benodigde energie 
voor een bepaalde handeling levert. De 
les die wij van de boycot moeten leren, 
is deze: wij zullen veel zuiniger, maar 
dan ook echt zuiniger, met onze energie 
moeten omspringen.

Benoemingsbeleid

Er is heftig geprotesteerd tegen het be
noemingsbeleid van het kabinet-Den Uyl. 
Te weinig inspraak, de politieke kleur van 
de benoemden klopt niet enz. enz. Had men 
nu werkelijk iets anders verwacht? En 
waarom nu protesten, terwijl het kabinet- 
Biesheuvel eenzelfde benoemingsbeleid
- eveneens zonder inspraak - volgde. 
Protesten, omdat in Keerpunt’72 het zo 
heel anders was voorgespiegeld. Maar 
wat wil men? In de politiek worden altijd 
de eigen voordelen uitgebuit. Dus komt 
het beleid van Den Uyl c.s. niet vreemd 
voor.

Rotterdam voor sociaal 
vestigingsbesluit
De Rotterdamse gemeenteraad heeft be
sloten per 1 januari 1974 een sociaal

vestigingsbesluit in te voeren. Eigenlijk 
tegen de zin van minister Boersma in, 
die met een vestigingsbesluit wil wachten 
tot het desbetreffende advies van de Sociaal 
Economische Raad binnen is. De bewinds
man liet in een brief aan Rotterdam dóór
schemeren, dat hij een eventuele beslis
sing inzake een vestigingsbesluit aan de 
Kroon ter vernietiging zou voordragen. 
Er was nog een ander aspect. De Rotter
damse wethouder, drs. H. J. Viersen(CHU) 
die het voorstel van het vestigingsbesluit 
moest verdedigen en er zelf ook een warm 
voorstander van was, kon zijn achterban 
niet meekrijgen. Hij dreigde zijn porte
feuille in te leveren wanneer hij de con
fessionelen niet zou meekrijgen. Toen 
het puntje bij paaltje kwam bleken toch 
enkele confessionelen tot ,,ja-zeggen”  
bereid en was er een vestigingsbesluit. 
En nu maar afwachten of een verstandig 
besluit is genomen.
Het besluit houdt in dat ondernemeingen 
die zich in Rotterdam willen vestigen hun 
sociale beleid vooraf op tafel moeten leg
gen. Inmiddels heeft het VVD-Tweede 
Kamerlid drs. Van Aardenne minister 
Boersma gevraagd het raadsbesluit ter 
schorsing en vernietiging door de Kroon 
voor te dragen.

PTT OP DE 
REISGIDSENTOER

PTT begint piet een reisgidsenservice, 
voorlopig bij wijze van proef in het dis
trict Haarlem. Op 300.000 huisadressen 
zal een enquête-formulier worden be
zorgd, waarop men zijn vakantiewensen 
kan uiten. Deze gegevens worden door 
PTT verwerkt en vervolgens doorge

speeld naar zestien reisorganisaties. Deze 
reisorganisaties stellen dan reisgidsen 
samen, waarin rekening is gehouden met 
de verlangens van de medewerkers aan 
de enquête. De reisgidsen vallen in de 
brievenbus van de geënqueteerden en de 
cirkel is rond. PTT zegt: op deze wijze 
behoeft de geïnteresseerde zelf geen fol
ders meer te verzamelen; ook verdwijnt 
de drempelvrees bij het publiek voor 
reisbureaus; men krijgt gerichte infor
matie. En wij ons maar afvragen: Wat 
heeft PTT nu te maken met onze vakantie
reizen? Een besparing in het rondbrengen 
van folders?
Het laatste kan zijn nut hebben, maar laat 
PTT toch ook wat eigen initiatief over 
aan vakantielustigen. Het is toch al zo’n 
automatische boel in deze wereld.

D '66 w il bliiven

Met dezelfde volharding als waarmede

in de confessionele partijen voorstanders 
werken aan een CDA, ijvert de top van 
D ’66 om te blijven voortbestaan en zich als 
partij niet te laten verdwijnen in het 
legertje van progressieven. Eigenlijk een 
merkwaardige ontwikkeling. Van Mierlo 
had destijds zijn zelfontploffingstheorie.

D ’66 zou zich louter opstellen ais een 
beweging, die eenmaal het politiek bestel 
in Nederland had wakker geschud, weer 
snel zou verdwijnen. Nu het ogenblik is 
aangebroken, waarop een kiezer tot D ’66 
zou kunnen zeggen: stap maar in één 
progressieve politieke partij, komt het 
standpunt van de leiding: D ’66 moet blij
ven! Men wil de partij kennelijk nog als 
een ijsbreker blijven zien. Nu, het ijs 
is voor grote politieke partijen al ge
broken en D ’66 moet wel met een heel 
originele politieke gedachte komen om 
haar gestaag verlies om te zetten in winst.

A. B.

TV-cursus over 
de Bijstandswet

CURSUSSEN OVER BESLUITVORMING

Vormingscentrum Den Alerdinck,

Huize „De Vuurslag”, Joppe (bij Gorssel)

Het vormingswerk is van start. 
Na de behandeling van de nota van 
de Contactraad staat nu op het 
program: BESLUITVORMING.

Besluiten nemen en laten nemen 
is in de politiek belangrijk. Hoe 
onderscheid je hoofd- en bijzaken? 
Wie stelt vast of iets wel of niet 
moet gebeuren? En hoe dan? Met 
welke middelen?

Op een tweetal weekeinden zal hier
over worden nagedacht, gepraat en 
geluisterd en wel op

- zaterdag en zondag, 15 en 16 
december

- zaterdag en zondag, 12 en 13 
januari (1974)

Aanvang: zaterdags 14.00 uur, einde 
zondags 19.00 uur.
Maximum aantal deelnemers 25. 
De kosten zijn voor rekening van 
de Unie.
U dient in te schrijven voor beide 
weekends.

Aanmelden en/of nadere informatie 
over de weekeinden in het vormings
centrum ,,Den Alerdinck”  te Joppe 
bij Gorssel: Uniebureau, Wasse- 
naarseweg 7, Den Haag. Telefoon: 
070-244516.

Eensgezindheid leidraad 
voor maatregelen

,,Bij het ontwerpen van het pakket maat
regelen, dat getroffen moet worden om de 
problematiek rond de oliecrisis de baas 
te kunnen zijn, moet voor het kabinet- 
Den Uyl de leidraad zijn een zo groot 
mogelijke eensgezindheid onder ons volk’ ’ . 
Dit heeft het chfistelijk-historisch Tweede 
Kamerlid mr. W. Schollen vorige week 
gezegd tijdens een CHU-vergadering te 
Drenten. Hij zei te hopen, dat de maat
regelen zodanig zullen zijn, dat de oppo
sitie daaraan steun zal kunnen geven. 
Op de avond, dat mr. Schollen sprak, 
had in de Tweede Kamer nog geen eind
stemming plaats gevonden over het dek- 
kingsplan-1974 en was derhalve niet be
kend, wat het lot zou zijn van wijzigings
voorstellen ingediend van de zijde van de 
kamer.
Maar hij zei, gezien het op dat moment 
nog bestaande verschil van inzicht tussen

het kabinet enerzijds en de twee rege
ringspartijen KVP en ARP anderzijds 
over wijzigingen van de regeringsvoor
stellen inzake de huurwaarde en de ver
mogensbelasting, dat er een oplossing zou 
moeten komen. Een kabinetscrisis zou nu 
,,hoogst ongelukkig”  zijn, aldus mr. Schol
len, ,,ook al ben ik geenszins een be
wonderaar van alles wat het kabinet- 
Den Uyl ook doet” .
Sprekende over de christen-democra- 
tische samenwerking zei mr. Schollen 
te verwachten dat op zaterdag 15 december 
een belangrijke stap vooruit gezet zal 
kunnen worden. ,,De resolutie, welke aan 
de partijraden van KVP en van ARP en 
aan de Unieraad van de CHU is voorge
legd houdt rekening met de huidige po
litieke situatie zonder het einddoel uit 
het oog te verliezen” .

H.L.

Het departement van cultuur, recreatie 
en maatschappelijk werk, waaronder bij- 

• standszaken ressorteert, heeft in samen
werking met de stichting Teleac een 
cursus over de Algemene Bijstandswet 
opgezet. Op 6 januari 1974 zal de eerste 
uitzending van een serie van zes op 
het scherm komen.

Uit onderzoek is gebleken, dat er behoef
te bestaat aan meer informatie over 
de Bijstandswet, een wet, waarop jaar
lijks meer dan 300.000 mensen een be
roep doen. Deze behoefte bestaat niet 
alleen bij mensen, die bijstand nodig 
hebben, maar ook bij hen, die uit hoofde 
van hun beroep met vragen over die wet 
worden geconfronteerd. Dat zijn: maat
schappelijk werkers, artsen, advocaten, 
geestelijken, kaderleden van vak- en 
standsorganisaties, gezinsverzorgsters 
reclasseringsambtenaren etc..

Speciaal voor hen die anderen willen 
helpen de weg te vinden in de ingewik
kelde wereld van regelingen, wetten en 
voorzieningen, is deze cursus bedoeld.

UITZENDINGEN EN 
CURSUSBOEK

De cursus bestaat uit zes t.v.-uitzendingen 
en een begeleidend cursusboek, waarin 
uitgebreider op de materie wordt ingegaan.

Het produktieteam heeft voor de t.v.-serie 
de ,,gedramatiseerde”  vorm gekozen; er 
worden enkele authentieke gevallen ge
toond, zij het dat uiteraard de rollen 
voor het merendeel worden vertolkt door 
acteurs en actrices.

Voor het samenstellen van de verhalen 
én voor het vinden van de juiste entoura
ge verleenden verschillende gemeentelij
ke sociale diensten hun medewerking.

De t.v.-uitzendingen vestigen via deze 
praktijkgevallen de aandacht op een be
paald probleem; het boek werkt allerlei 
gegevens nader uit en gaat in op de bete
kenis, de mogelijkheden, maar ook de 
beperktheden van de Algemene Bijstands
wet. Ondanks onze welvaartsmaatschap
pij, ondanks een uitgebreid stelsel van 
voorzieningen waar het buitenland vaak 
jaloers op is en waar wij met zijn allen 
een heel bedrag aan premies voor moeten 
opbrengen - dit benijden zij ons niet - 
zijn er nog heel veel mensen in ons land, 
die de touwtjes niet of nauwelijks aan 
elkaar kunnen krijgen.

Ruim twee miljard gulden is er in 1974 
mee gemoeid om al deze mensen bij te 
staan.

BEKENDHEID MET DE 
ALGEMENE BIJSTANDSWET

Er is in ons land vrijwel niemand meer, 
die nooit van de Algemene Bijstandswet 
heeft gehoord; In de acht jaar dat zij 
bestaat, is er zoveel over gesproken en 
geschreven, dat 99 procent van alle Ne
derlanders, zo hebben onderzoeken aan
getoond, weten dat er een bijstandswet 
is.

Iets anders is, of men ook weet wat die 
wet inhoudt en welke mogelijkheden zij 
de mens in nood kan bieden. Het blijkt 
dat men de bij standsklok over het al
gemeen wel heeft horen luiden, maar 
waar de klepel precies hangt, is niet 
zo duidelijk. Zelfs op de meest wezen
lijke vraag, waarvoor die wet nu pre
cies bedoeld is, blijven velen het ant
woord schuldig. Aan het begin van de 
wet, wordt dat wat technisch maar dui
delijk gezegd:

,,Aan iedere Nederlander, die hier te 
lande in zodanige omstandigheden ver
keert of dreigt te geraken, dat hij niet 
over de middelen beschikt om in de 
noodzakelijke kosten van het bestaan 
te voorzien, wordt bijstand verleend door 
burgemeester en wethouders. De bijstand 
wordt afgestemd op de omstandigheden 
en mogelijkheden van persoon en gezin’ ’ .

Wat wel bekend is, of in ieder geval, 
wat men er wel .eens van gehoord heeft, 
zijn de verhalen over onjuist gebruik 
of zelfs misbruik van de mogelijkheden 
die de wet biedt. Bij sommigen leeft de 
overtuiging, dat men met de bedoelin
gen van de wet gemakkelijk een loop
je kan nemen. Maar dat er rekening 
wordt gehouden met eigen inkomsten, 
dat er uitgegaan wordt van een eigen 
verantwoordelijkheid, dat er voorwaar
den aan de bijstand worden verbonden, 
zijn feiten, die minder zijn doorgedron
gen.

Kortom: er is onbekendheid
met de wet.

Er bestaan misvattingen. Er zijn aller
lei vooroordelen, ondanks vele voorlich
tende activiteiten van de rijks- en ge
meentelijke overheid in de afgelopen ja- 
ren.

Het departement van C.R.M. en de stich
ting Teleac willen door middel van deze 
cursus een steentje bijdragen tot het ge
ven van een antwoord op een aantal van 
de meest voorkomende vragen, tot het 
rechttrekken van enkele misvattingen en 
wellicht tot het wegwerken van een stuk
je vooroordeel.
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Wisseling in Tweede Kam er:

Meer negatieve dan positieve punten in het dekkingsplan
„Het dekkingsplan voor 1974 bevat posi
tieve en negatieve punten. Helaas overtref
fen de negatieve punten de positieve. Naast 
waardering hebben we reden voor kritiek, 
soms zelfs ernstige.”

Tot deze conclusie kwam H. Wisselink 
vorige week in de Tweede Kamer tijdens 
de behandeling van de belastingvoorstel
len van het kabinet-Den Uyl, het zogenaam
de dekkingsplan.

Hij wees er op dat de Kamer voor een 
uiterst moeilijke beslissing staat. De fis
cale techniek eist dat ultimo november 
het fiscale regiem voor 1974 bekend moet 
zijn. Anderzijds zijn er sinds juli belang
rijke wijzigingen opgetreden inde sociaal- 
economische situatie. Een centraal ak
koord is niet bereikt en de oliecrisis 
maakt het hele pakket van maatregelen 
nog onzekerder. Hij vroeg een aanwij
zing van de minister in welke richting 
het kabinet denkt verdere maatregelen te 
treffen.

POSITIEVE PUNTEN

Spreker noemde een viertal positieve pun
ten in de belastingvoorstellen. Ten eerste 
de verdere uitbouw van de fiscale oude- 
dagsreserve. Een verbetering achtte hij de 
voorstellen ten aanzien van de inkomsten
belasting van onvolledige gezinnen. Wel 
vond hij dit voorstel iets te ver doorge
schoten en vroeg een nadere argumen
tatie, waarom de draagkracht van onge- 
huwden met kinderen in feite gelijk wordt 
gesteld aan die van gehuwden met kinderen. 
Eveneens positief ervaart de CHU de wij
ziging ten aanzien van de in het bedrijf 
van haar man meewerkende vrouw. Maar 
de fraktie is teleurgesteld dat de minis
ter het aantal uren dat als norm geldt 
niet omlaag wil brengen.

Dat de tarieven van de omzetbelasting 
niet worden gewijzigd achtte spreker op 
zichzelf juist maar hij betreurde het dat 
het kabinet hierbij geen konsekwenties 
heeft getrokken ten aanzien van de totale 
stijging van de overheidsuitgaven.

NEGATIEVE PUNTEN

Bezwaren tekende Wisselink aan bij de 
wijze waarop de loon- en inkomstenbe
lasting is verhoogd, in het program van 
de christen-democraten is gevraagd de 
inflatiecorrectie normaal door te voeren 
en dan te bezien in hoeverre de tarieven 
moeten worden aangepast. Thans wordt 
de voorgestelde tariefsverhoging verslui
erd gepresenteerd, waarbij de belasting
vrije voet minder wordt verhoogd.

Bovendien is aldus spreker de progres- 
sieschroef in de loon- en inkomstenbe
lasting dolgedraaid. Afwenteling neemt 
hand over hand toe. De totale belasting
druk gaat steeds meer afwijken van ons 
omringende landen.

Niet verantwoord achtte spreker de ver
scherping van de progressie in de lagere 
middengroepen door inkorting van de eer
ste schijf. Onjuist vond hij ook de verdere 
verschuiving naar de directe sfeer. Hij 
betwijfelde of het kabinet volgend jaar 
een correctie op deze koers zal aan
brengen.

Eveneens negatief oordeelde de CH- 
woordvoerder over de belastingheffing 
over AOW-uitkeringen. Hij zag bij deze 
noodmaatregel geen begin van perspec
tief voor een andere regeling. De be
windsman had zijns inziens op zijn minst 
kunnen aangeven dat hij enige sympathie 
koestert voor desfiscslisering van de 
AOW.

AUTOKOSTENFIGTIE

Wisselink plaatste een aantal kantteke
ningen bij het voorstel inzake de auto
kostenfictie. Hij vroeg een nadere argu
mentatie van de berekeningen bij dit • 
voorstel. Hij noemde het merkwaardig 
dat de fiscus aan de ene kant per 1 janua
ri a.s. wil uitgaan van het toenemend 
privé-gebruik van auto’ s met name door 
zelfstandige ondernemers, terwijl één van 
de pijlers van dit privé-gebruik - het r ij
den op zondag - momenteel is weggeval
len.

Volgens ons zijn deze zaken met elkaar in 
tegenspraak. De voor de hand liggende 
conclusie moet dan ook zijn dat de ver
hoging van de autokostenfictie in ieder 
geval niet eerder zal kunnen ingaan dan 
op het moment dat de rijbeperkingen als 
gevolg van de olieschaarste weer zijn op
geheven, aldus de CH-woordvoerder.

In het licht van de huidige omstandig
heden heeft de CH-fraktie eveneens be
zwaar tegen de omvang van de voorge
stelde verhoging van de benzine-accijns. 
Spreker wees in dit verband op de zoge
naamde grenseffecten. De benzinehouders 
worden momenteel toch al zwaar getrof
fen.

De huidige ontwikkeling op de energie
markten zal ons land er toe noodzaken 
de verhouding tussen energievoorziening 
en belastingheffing ten principale te be
zien. Wisselink vroeg of de minister be
reid is volgend jaar hierover een nota aan 
de Kamer aan te bieden.

OVERWEGENDE BEZWAREN

Overwegende bezwaren heeft de CHU tegen 
twee voorstellen; de voorgestelde ver
hoging van de huurwaarde en van de ver
mogensbelasting.

De thans voorgestelde verhoging van de 
huurwaarde van eigen woningen met 60 % 
is niet gebaseerd op het saldo van het 
stijgingspercentage tussen huren ener
zijds en onderhoudskosten anderzijds. Het 
is een willekeurig percentage. Het 
,,zwart”  laten verrichten van onderhoud 
zal er verder door gestimuleerd wórden.

De zwaardere weging van het beleggings- 
aspect, die het kabinet aanvoert, moet 
ook gelden voor de negatieve kant hier
van: de onderhoudskosten. Maar op dit 
punt wil het kabinet, aldus Wisselink, 
van geen wijken weten. Aftrek van deze 
kosten blijft uitgesloten. Dat is met name 
voor oudere huizen onbillijk.

Hij vroeg de minister dit voorstel op
nieuw in overweging te nemen.
Wij achten dit voorstel volledig in strijd 
met de verwachtingen, die bij de aan
vaarding van het systeem-Grapperhaus 
destijds zijn gewekt. Bovendien is het 
in strijd met ons program ten aanzien 
van de bevordering van het eigen woning- 
bezit, aldus de CH-woordvoerder.

VERMOGENSBELASTING

Spreker betoogde dat de CH-fraktie de 
gronden die het kabinet voor dit voorstel 
aanvoert niet kan aanvaarden. Hij noem
de het dubieus of een rechtvaardiger 
verdeling van de inkomens wordt gediend 
met dit voorstel.

De minister vergeet blijkbaar dat ver- 
mogenbezitters ook inkomstenbelasting 
over hun vermogen betalen. Bovendien 
is het begrip ,,belastbaar vermogen”  dat 
het kabinet hanteert, verouderd. Dit is 
zowel door het vorige -  als dit kabinet 
erkend. Momenteel wordt hieraan een 
studie gewijd. Deze studie is nog niet af
gerond. De fraktie acht het onjuist om 
vooruitlopend op deze studie een defi
nitieve verhoging van het tarief van de 
vermogensbelasting te aanvaarden, zo
als dit thans is voorgesteld. Onjuist achtte 
Wisselink het voorts dat de belastingvrije 
sommen niet aan de geldontwaarding wor
den aangepast. Bovendien speelt voor zelf
standigen, die hun vermogen inproduktie- 
middelen hebben belegd het vermogen een 
andere rol dan bij voorbeeld de effecten
portefeuille van particulieren.
Voorts vroeg hij of het niet billijk is de 
oude-dagsreserve buiten het begrip ver
mogensbelasting te brengen.

Aangezien ook bij de regeringspartijen, 
KVP en ARP, bedenkingen ten aanzier, 
van de vermogensbelasting en de huur
waarde bleken te bestaan werd besloten 
het debat niet af te ronden maar de

dinsdag daarop te stemmen. Bij het ver
schijnen van dit nummer van De Neder
lander is het resultaat inmiddels bekend.

H. van Spanning

Joop den Uyl, minister president van Nederland 
op de fiets. Een persfoto die ook in Libanon de 
voorpagina haalde. „Joub dine Riale” bidouni 
sayara, of wel zonder auto.
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Dr. R. J. H. Kruisinga:

„Inhoud verklaring premier Den Uyl uiterst vaag”
,,De verklaring van deminister-president 
komt bijzonder laat. De inhoud is nog 
uiterst vaag. Nog steeds blijft het gebrek 
aan terzake dienende informatie bestaan.”  
Met deze woorden heeft de voorzitter 
van de CHU-fractie in de Tweede Kamer, 
dr. R. J. H. Kruisinga, het afgelopen 
weekeinde gereageerd op de radio- en 
televisie-toespraak van premier drs. J. M. 
Den Uyl vorige week zaterdagavond.
In die toespraak gaf deminister-president 
een toelichting op de olie- en energie
crisis en op de reeds genomen en nog 
te nemen maatregelen. Nadat hij een be
roep op iedereen gedaan had om zuinig 
met energie te zijn kondigde de premier 
onder meer de volgende maatregelen naast 
de benzinedistributie aan:
- het zo goed mogelijk in stand houden 

van de werkgelegenheid,
- nieuwe bepalingen over werktijdver

korting onbijzondere ontslagregelingen,
- het vragen van machtiging voor het 

stellen van regels voor alle inkomens,
- bijzondere prijsvoorschriften.
,,De lasten waarmee we nu te maken 
hebben, moeten zo eerlijk mogelijk ver
deeld worden. De zwaarste lasten moeten 
op de sterkste schouders komen” , aldus 
drs. Den Uyl.

WAAROM NIET?

,,Er is ” , aldus dr. Kruisinga in zijn com 
mentaar, ,,niets meegedeeld over de ge
volgen voor de rijksbegroting. Belangrijke 
bezuinigingen zullen noodzakelijk zijn. 
Waarom is dat niet gezegd? Waar zullen 
deze bezuinigingsmaatregelen worden ge
nomen? Of moeten soms alle offers in de 
particuliere sector worden gebracht en 
niet door de overheid?”
De christelijk-historische fractievoorzit
ter meende, dat de aankondiging van de 
maatregelen ten aanzien van het prijs
beleid nog een verdere aantasting lijken 
van de toch al moeilijke positie van de 
landbouw, van de zelfstandigen en van de 
middenstand. ,,Ook de gevolgen voor de 
werkgelegenheid en de energievoorziening 
blijven na de rede van de minister
president onduidelijk,”  aldus dr. 
Kruisinga. ,,Thans wordt ons oordeel be
vestigd hoe onvoorzichtig de revaluatie- 
maatregel van dit kabinet is geweest.”

PIJNLIJK

Pijnlijk miste de CHU-fractievoorzitter 
een uiteenzetting over het buitenlands 
beleid in de toespraak van premier Den 
Uyl. Naar zijn mening kan hier, tot nu 
toe, van een ernstige tekortkoming worden 
gesproken. ,,Het tekortschieten van het 
buitenlands beleid blijkt bij herhaling. 
Dit kabinet lijkt mij als regerii^ niet het 
antwoord van de Nederlandse parle
mentaire democratie onder de huidige 
omstandigheden.”

GEEN OVERLEG

De voorzitter van de ARP-fractie in de 
Tweede Kamer, mr. W. Aantjes, zei in 
zijn commentaar op de toespraak van pre
mier Den Uyl, dat de PPR nu in het 
kabinet een plaats zou moeten inruimen 
voor de CHU en dat de nog steeds vakant 
zijnde post van staatssecretaris van finan
ciën aan de CHU zou moeten toevallen. 
„Daarover” , aldus dr. Kruisinga in een 
latere reactie, „heeft geen overleg plaats 
gevonden tussen ARP en CHU.”  De chris
telijk-historische fractievoorzitter meen
de, dat gezien de gouvernementele instel
ling, welke de Unie altijd kenmerkt, er 
gerust over de gedachte gepraat zou kun
nen worden.

CHU schuwt geen regerings
verantwoordelijkheid

door dr. R. J. H. Kruisinga, fraktievoorzitter CHU

Er zijn thans geluiden om de C.H.U. 
in het kabinet op te nemen.
Natuurlijk valt daarover met ons te pra
ten. Bij dergelijke suggesties worden 
wij dan wel graag ook zelf betrokken. 
De CHU is een partij, die tijdens haar 
bestaan als regel regeringsverantwoor
delijkheid droeg. Dat heeft ze nooit ge
schuwd.
Wij zijn daartoe ook onder de huidige 
omstandigheden wederom bereid.
Dat betekent natuurlijk ook, dat over 
een aantal zaken dan moet worden ge
sproken.
In de eerste plaats moet de program
matische basis van het kabinet worden 
verbreed.
Dat is onder de huidige omstandigheden 
ook strikt noodzakelijk.
Dat onder de huidige omstandigheden een 
minderheid, n.1. PvdA, PPR en D’66 
haar programma Keerpunt ’72 aan ;n 
meerderheid oplegt, is niet goed. Zener 
nu niet.

De wijziging van de programmatische 
grondslag van het kabinet moet ook lei
den tot beleidsverbeteringen, die wij op 
een aantal punten (als buitenlands beleid, 
de middenstand, de landbouw en de bouw) 
noodzakelijk achten.

Dat is erg belangrijk.
Daarnaast moet ook de samenstelling 
van het kabinet worden gewijzigd.
Alle posten binnen het kabinet moeten 
ter discussie staan.
Wij denken daarbij ook aan een onder
zoek naar de mogelijkheid van een nc^ 
verdere verbreding van dit kabinet ook 
buiten de CHU.
Om tot een nieuw kabinet te komen met 
een nieuw program, van een nieuwe sa
menstelling is de CHU tot overleg be
reid.
De CHU heeft ook onder moeilijke om
standigheden nooit regeringsverantwoor
delijkheid geschuwd.

R. J. H. Kruisinga

EENSGEZIND

Het commentaar van mr. Aantjes was een 
gevolg van uitlatingen van PPR-fractie- 
voorzitter dr. B. de Gaay Fortman. Naar 
aanleiding van de opmerkingen van pre
mier Den Uyl via radio en tv zei de 
voorman van de PPR, dat de regering 
nu moet rekenen op de eensgezinde steun 
van de vijf regeringspartijen P.v.d.A,KVP 
ARP, D’66 en PPR. Er is tussen kabinet 
en vijf regeringspartijen intensief overleg 
nodig over de financieel-economische 
doelstellingen van het regeringsbeleid, 
aldus dr. De Gaay Fortman.
Mr. Aantjes zei bereid te zijn tot het ineen- 
slaan-van-de-handen. ,,Maar er is iets 
recht te trekken. We hebben geen gelijk
waardige positie, dat is tijdens de 
kabinetsformatie gebleken bij de zetel
verdeling.”
Volgens mr. Aantjes heeft de PPR zetels 
boven haar sterkte in het kabinet. Daarom 
zou volgens hem minister F. H. P. Trip

(PPR) voor wetenschapsbeleid vervangen 
moeten worden door het oud-christelijk- 
historisch Tweede-Kamerlid mr. C. A. 
Bos. ,,Mr. Bos is een goede man” , 
aldus mr. Aantjes.

NIEUWE BASIS NODIG

De anti-revolutionaire fractievoorzitter 
wees ook nog op het niet vervuld zijn 
van de vakature van staatssecretaris 
van financiën. Deze werd bezet door de 
KVP-er mr. A. P. J. M. M. van der 
Stee. Doch mr. Van der Stee volgde mr. 
T. Brouwer op als minister van land
bouw en visserij. Vroeger, aldus mr. 
Aantjes, is de CHU-man mr. W. Scholten 
staatssecretaris van financiën geweest. 
,,De post is dus eigenlijk een gemeen
schappelijke zetel van ARP en KVP. Ik 
denk, dat beide partijen graag bereid 
zullen zijn om opnieuw de heer Scholten 
daarvoor te vinden.”
,,Voor een nieuw kabinet,”  aldus dr. 
Kruisinga (CHU) in zijn reactie, ,,zou een 
nieuwe programmatische basis nood
zakelijk moeten zijn. Die basis zou breder 
moeten zijn dan de huidige.”  De 
christelijke-historische fractievoorzitter 
meent, dat in het huidige kabinet de in
vloed van het progressief program „K eer
punt ’72”  te sterk is. ,,Ook zal desamen
stelling van het hele kabinet ter discussie 
moeten staan, inclusief de positie van de 
minister-president,”  zei deCHU-fractie- 
voorzitter.

H.L.

Van der M ei:

Steun aan bevrijdingsbewegingen 
alleen via multilaterale organisaties
,,Hulp aan bevrijdingsbewegingen dient 
via multilaterale organisaties te lopen. 
Op die wijze wordt voorkomen dat er 
steun kan plaatsvinden in de vorm van 
wapens of financiering daarvan. Hiervan 
zijn we met de regering een tegenstander. 
Dr zie dan ook niet duidelijk in hoe men 
steun via andere kanalen dan de multila
terale kan verstrekken en zich tegelijker
tijd de zekerheid kan verschaffen, dat 
die huip niet voor wapens kan worden 
gebruikt.”

Dit zei drs. D. F. van der Mei vorige 
week in de Tweede Kamer bij de behande
ling van de begroting van buitenlandse 
zaken. Van der Mei sprak tijdens dit 
debat over de ontwikkelingssamenwerking.

Spreker achtte het nog te vroeg om bij 
deze eerste begroting van minister Pronk 
over het voorgenomen beleid in alle op
zichten een oordeel te vormen. Wel had 
hij behoefte aan meer duidelijkheid op 
een aantal punten.

De minister zoekt blijkens de memorie 
van toelichting in het ontwikkelingsbeleid 
naar nieuwe wegen. Een adequate be- 
leidsformulering hiervoor is nog niet 
gevonden. De CH-woordvoerder infor
meerde op welke wijze men in afwachting 
van dit onderzoek tussentijds het beleid 
wil voeren. Hij vroeg in dit verband hoe 
de discussie over de bijstelling van de 
ontwikkelingsstrategie van de Verenigde 
Naties verloopt.

Van der Mei plaatste voorts enkele vraag
tekens bij de stelling van minister Pronk 
dat het ontwikkelingsbeleid ook rekening 
moet houden met strukturele veranderin
gen in de ontwikkelingslanden. Daarbij 
acht de bewindsman bilateraal overleg 
minder opportuun dan multilateraal over
leg. Spreker meende dat men deze ver
wachting niet te hoog moest spannen. In 
multilaterale gesprekken is het soms het 
geval dat vertegenwoordigers van ont
wikkelingslanden bestaan uit ,,groepen 
en personen die er zelf niet onder lijden” , 
zoals de Memorie van Toelichting stelt. 
Daarom biedt een bilateraal gesprek hier 
vaak meer mogelijkheden. In dit kader 
vroeg de CH-woordvoerder voorts welke 
criteria men wil aanleggen bij de opvat
ting dat bij bilaterale hulp rekening moet

worden gehouden met de mate waarin 
de ontwikkelingslanden zelf trachten de 
situatie in eigen land te verbeteren.

Spreker vroeg voorts aan de minister 
om nader kenbaar te maken hoe hij denkt 
over de voortzetting van het werk van 
de Nationale Commissie Ontwikkelings
strategie 1970-1980. Men zoekt naar een 
nieuw mandaat en een nieuwe struktuur 
van deze commissie. Voor een beoorde
ling ontbreken vooralsnog echter de ge
gevens.

GEVOLGEN ENERGIECRISIS

Van der Mei ging tenslotte in op de ge
volgen van de huidige energiecrisis voor 
de ontwikkelingslanden.
Een van die gevolgen is het duurder wor
den van de energie. Dat zal vooral in 
ontwikkelingslanden die economisch in 
een pril ontwikkelingsstadium verkeren, 
hard aankomen. Daarnaast worden de 
groeimogelijkheden van de ontwikkelde 
landen belemmert en daarmee hun moge
lijkheid om hulp te bieden. Hiermee hangt 
samen dat het voor ontwikkelingslanden 
moeilijker zal worden voor hun produkten 
een afzetmarkt te vinden.

Spreker informeerde of er in internatio
naal verband reeds aandacht wordt ge
schonken aan deze vragen en of er overleg 
plaats heeft.

H. van Spanning
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Kabinet sleept dekkingsplan e r door

CHU tegen twee onderdelen
Het kabinet heeft vorige week de voor
gestelde belastingmaatregelen door de 
Tweede Kamer weten te loodsen. Minis
ter Duisenberg heeft daarbij zwaar ge
schut in stelling moeten brengen. Een 
amendement-Schouten (AR) om de ver
hoging van de huurwaarde van eigen wo
ningen terug te brengen van 60 tot 30% 
noemde de bewindsman op de grens van 
het aanvaardbare. Een amendement van 
de KVP’er Van Amelsfoort tot wijziging 
van de voorgestelde verhoging van de 
vermogensbelasting werd door de minister 
onaanvaardbaar verklaard. Van Amels
foort deelde na beraad van de fraktie 
mee dat hij zijn amendement introk bij 
aanvaarding van het amendement- 
Schouten. De komende tijd zal moeten 
blijken of het stellen van de portefeuille- 
kwestie door het kabinet verdere gevolgen 
heeft voor de verstandhouding tussen de 
„linkse drie”  en KVP en ARP.

De CHU-fraktie heeft geen steun ge

geven aan twee onderdelen van het dek
kingsplan; de wijziging van de loon- en 
inkomensbelasting en de verhoging van 
de vermogensbelasting.

In zijn stemverklaring namens de fraktie 
over de wijziging van de loon- en inkom
stenbelasting zei Wisselink dat de CHU 
overwegende bezwaren heeft tegen ver
hoging van de fiscale huurwaarde. Tijdens 
de algemene beschouwingen heeft de 
fraktie gevraagd dit onderdeel uit het 
wetsontwerp te lichten. Maar dit is niet 
gebeurd. Bovendien zijn twee amende
menten door de Kamer verworpen.

Wisselink had bij amendement een in
korting van de eerste schijf in het tarief 
van de loon- en inkomstenbelasting ge
vraagd. Dit zou voor de lagere midden
groepen een bescheiden correctie hebben 
betekend voor het niet doorgaan van de 
inflatiecorrectie. Tevens stelde de CH- 
fraktie voor de verhoging van de auto-

kostenfiktie niet eerder te doen ingaan 
dan nadat de autoloze zondag zou zijn 
opgeheven.
De Kamer verwierp echter beide amende
menten. Wel werd een derde wijziging 
van de CHU-fraktie aanvaard, waardoor 
werd vastgelegd dat bij de thans voor- 
gestelde tariefpercentages het structureel 
niveau van de kinderaftrek op f15.000,- 
dient te liggen.

TROETELKIND

In zijn repliek zette Wisselink de be
denkingen van de CH-fraktie tegen de 
voorgestelde verhoging van de vermogens
belasting uiteen. Minister Duisenberg had 
dit onderdeel het ,,troetelkind”  van het 
kabinet genoemd.

De CH-woordvoerder merkte op dat 
troetelkinderen nogal eens plegen te ont
aarden van karakter. Verwennen doet 
nooit goed. Dat geldt hier ook. Het voorstel 
zint ons in het geheel niet, aldus Wisse
link.

Hij noemde het onbegrijpelijk dat de 
minister volmondig toegeeft dat het be
lastbaar object van de vermogensbelasting 
verouderd is en studie behoeft, terwijl 
men aan de andere kant hardnekkig blijft 
volhouden om op deze verouderde en 
onjuiste basis een wat het kabinet dan 
noemt rechtvaardiger andere verdeling 
van de vermogens te bevorderen.

AUTOKOSTENFIKTIE

Ten aanzien van de autokostenfiktie merkte

spreker op dat de minister in feite heeft 
toegegeven dat over hetprivé-autogebruik 
door ondernemers sinds 1971 geen con
crete cijfers beschikbaar zijn. Bovendien 
is toegegeven dat als gevolg van de olie
crisis een nieuw plan zal moeten worden 
gemaakt, voor berekening van de lasten. 
Wisselink 'achtte het onjuist daarom nu 
bij voorbaat een beperkte groep, speciaal 
de zelfstandige ondernem ers, nu al een las - 
tenverzwaring te laten dragen.

Spteker betreurde het niet doorgaan van 
de inflatiecorrectie. De technische uit
werking van dit voorstel ligt verscholen 
in het inkorten van de zogenaamde tarief- 
schijven. Het is duidelijk een stelling- 
name vanuit Keerpunt ’ 72 en een verscho
len belastingverhoging in de denktrant 
van ,,Wat ge niet ziet dat deert niet” . 
Wij wensen de burgers in alle openheid 
te laten zien welke lastenverzwaringen 
nodig zijn, aldus de CH-woordvoerder.

Over de huurwaardeverhoging van de eigen 
woning merkte Wisselink op dat de fraktie 
geen enkele aanleiding ziet - gelet op 
de sterke stijging van de onderhouds
kosten - om wijziging te brengen in het 
drie jaar geleden aanvaarde systeem.

De voorgestelde verhogingspercentages 
maken een volstrekt willekeurige indruk 
terwijl de minister weinig aandacht be
steed aan het probleem van de beun
hazerij, aldus de CH-woordvoerder.

H. van Spanning.

Kruisinga

Buitenlands beleid is tweeslachtig
Kan d it kabinet buitenlands beleid schragen ?

Hoewel wij op een aantal onderdelen in
stemmen met het buitenlands beleid van 
dit kabinet moeten wij bij een aantal 
belangrijke punten vraagtekens plaatsen, 
en op andere onderdelen ernstige kritiek 
laten horen. Het buitenlands beleid is op 
een aantal punten tweeslachtig en tegen
strijdig. Men kan niet tegelijk tot een 
wijziging van het beleid komen en naar 
buiten doen alsof men niets verandert. 
Men kan niet Frankrijk verwijten dat 
ze de Europese integratie niet bevordert 
en daarna zelf nationale partijpolitieke 
condities stellen. Men kan niet tegelijker
tijd ongeveer alles wat de Verenigde Sta
ten doen, afkeuren en tevens hun steun 
vragen. De vraag mag wederom gesteld 
worden of dit kabinet- Den Uyl het ant
woord is, dat de Nederlandse parle
mentaire democratie in deze nationale 
en internationale situatie moet geven op 
de uitdaging van de toenemende cris is
situatie, waarmee dit land in de komende 
tijd internationaal en nationaal zal worden 
geconfronteerd. Is dit kabinet nog steeds 
van oordeel dat onder de formule, waar
onder zij regeert, de meest aangewezene 
is om in dit land de regeringsverant
woordelijkheid te dragen? Met deze woor
den besloot dr. R. J. Kruisinga, vorige 
week zijn bijdrage aan de begrotings
behandeling van Buitenlandse Zaken.

Spreker plaatste voorop dat de bereid
heid tot het bevorderen van nationale 
en internationale solidariteit als toets
steen voor het beleid moet worden gezien. 
De socialistische ministers hebben echter 
het polarisatiemodel tot uitgangspunt ge
kozen. Minister Pronk heeft dit in een 
interview bevestigd. Het polarisatiemodel 
treft, aldus Kruisinga, ook het buitenlands 
beleid. Dit conflictmodel kan echter niet 
bijdragen aan een oplossing voor vraag
stukken van oorlog en vrede, agressie 
en vredesgezindheid.
Nodig is vervanging van het conflictmodel 
door het harmoniemodel. En voorts dient 
een aktieve politiek gevoerd te worden 
tot steun aan de Verenigde Naties en 
haar gespecialiseerde organisaties.

TERREURBESTRIJDING

De CH-woordvoerder herinnerde er aan 
dat vorig jaar in Wenen door de Socialis
tische Internationale een resolutie in 
stemming is gebracht inzake de bestrijding 
van terreur. Voor de PvdA waren hier 
de heren Den Uyl, Van der Louw en 
Ter Beek vertegenwoordigd. De Neder
landse afvaardiging heeft deze resolutie 
niet gesteund. Spreker begreep niet waar
om deze resolutie die zich op interna
tionale terreur -in het bijzonder vlieg
tuigkapingen-richt niet is gesteund.
De opstelling van de PvdA in Wenen

heeft geleid tot het bedanken van enkele 
PvdA-leden. Kruisinga vroeg nadrukkelijk 
of het kabinet als geheel wel kan in
stemmen met de inhoud en de strekking 
van deze resolutie. Hij informeerde voorts 
welke maatregelen de regering, in overleg 
met andere landen wil bevorderen, om 
internationale terreur tegen te gaan.

STRATEGIE EN TAKTIEK

Het polarisatiemodel dat de ,,linkse drie”  
hanteren heeft belangrijke konsekwenties 
voor strategie en taktiek van het buiten
lands beleid, aldus de spreker.
Dit kabinet is sinds zijn optrede» in het 
buitenlands beleid vervuld geweest van 
de neiging tot het voortdurend doen van 
uitspraken. Kruisinga herinnerde aan een 
spreuk van de eerste bewoner van het 
Catshuis, de raadspensionaris JacoljCats: 
,,Hij die zijn eigen tuintje wiedt, ziet 
het onkruid bij zijn buurman niet.”  Dit 
gezegde zou ook enigszins van toepassing 
behoren te zijn op dit kabinet.

Wij zullen de laatste zijn om te ontkennen 
dat er in de politiek, nationaal en inter
nationaal, getuigenis moet worden 
gegeven. Maar naast getuigen moet er 
een effectief beleid gevoerd worden en 
waar nodig moet dit ter wille van de 
effectiviteit in discretie worden gevoerd.. 
Er moet tussen beiden een evenwicht wor
den gevonden. Het kabinet heeft dit nog 
niet gedaan. De vraag is daarbij: Hoe 
kwijten we ons als klein Europees land 
van onze morele verantwoordelijkheid op 
een zinvolle manier?

MIDDEN-OOSTEN

Kruisinga zei ten aanzien van het Midden 
Oosten dat de CHU kon instemmen met 
de regeringsverklaring van 9 oktober. 
Vraagtekens zette hij echter bij het sinds
dien gevoerde beleid. Hij vroeg een chro
nologisch overzicht van de contacten die 
minister Van der Stoel sinds het uitbreken 
van het conflict in het Midden-Oosten met 
de vertegenwoordigers van de Arabische 
landen heeft gehad.
Welke implificaties heeft de minister op 
het oog als hij in een interview spreekt 
over ,,politieke implificaties van deEEG- 
resolutie ten aanzien van de Palestijnen. 
Heeft de minister de indruk dat de ver
houding van Nederland tot de Arabische 
landen sinds de olieboycot op enigerlei 
wijze veranderd is.
Wat is hiervan de invloed geweest van 
het gevoerde buitenlands beleid en welk 
aktiviteiten wil het kabinet verder nemen 
om de huidige situatie te verbeteren. 
Ik heb het -geheel afgezien van de vraag 
of de verklaring overeenstemt met de 
feiten- onjuist gevonden dat minister Van

der Stoel heeft verklaard dat de Brusselse 
verklaring van de negen EEG-landen geen 
wijziging van de Nederlandse politiek 
in hield. Kan de minister nauwkeurig zijn 
exegese geven van de bekende resolutie 
242 van de Veiligheidsraad, aldus Kruisin
ga.
Men moet onder de huidige omstandig
heden een zo aktief mogelijk beleid voeren 
en geen gelegenheid ongebruikt laten. 
Wij vragen niet om geluidsbanden. Wij 
vragen niet om opening van zaken die 
beter niet genoemd kunnen worden, maar 
wij willen duidelijkheid over de aktivitei
ten die het kabinet heeft ondernomen. 
Wij plaatsen daar vooralsnog grote vraag
tekens bij.

EUROPA

In het bijzonder in het Europees beleid 
signaleerde Kruisinga de invloed van het 
conflictmodel. Men kan niet om solidari
teit in de EEG-vragen en gelijktijdig 
die solidariteit afbreuk doen. Spreker 
citeerde hierbij een passage uit een rede 
van de minister president op het congres 
van de Europese Beweging. Hij meende 
dat Den Uyl hier in feite heeft gesteld: 
,,Het beleid van de EEG moet ons wel 
bevallen. De politiek moet in de geest 
van Keerpunt ’72 zijn, anders doen we 
het niet. Kruisinga vroeg of de minister
president zijn kritiek op het Gaullisme 
vergeten was. Hij gaf toe dat het moeilijk 
was voor de minister van Buitenlandse 
Zaken om hier voor de minister-presi- 
dent te spreken. Maar wij willen toch' 
graag een reaktie van dit kabinet bij 
deze begroting op deze uitspraken van de 
minister-president.

Het kabinet moet duidelijk maken welke 
beleidsdoeleinden zij in haar Europees 
beleid hanteert. Duidelijk moet zijn dat 
medewerking aan de Europese integeratie 
voor de regering niet conditioneel is, 
zoals de premier dit heeft gesteld, maar 
dat dit beleid werkelijk grote prioriteit 
heeft. Welke zaken wil men aan de orde 
stellen bij de eerstvolgende topconferen
tie in Kopenhagen, vroeg de CH-woord
voerder.
In dit verband wees Kruisinga op de 
huidige oliecrisis.
Europa is veel meer dan de V.S. en de 
Sovjetunie afhankelijk van energiebronnen 
buiten zijn regio. Is daarom juist Europa 
niet bij uitstek kwetsbaar?
Moet daarmee geen rekening worden ge
houden in het totale Europees beleid? 
Hoe wil dit kabinet adequate maatregelen 
op dit gebied bevorderen, aldus Kruisinga.

NAVO

Sprekend over de NAVO vroeg de CH-

woordvoerder bijzondere aandacht voor 
de verhouding tussen het Atlantisch ver
band enerzijds en de Europese samen
werking anderzijds. Hij vroeg de minister 
zijn' visie hierop te geven; en in het 
bijzonder of de ontwikkeling in het Midden- 
Oosten aanleiding kan vormen voor be
langrijke wijzigingen in het concept van 
de NAVO.

Het beleid om een andere taakverdeling 
in de NAVO te bevorderen heeft instem
ming van de CH-fraktie. Maar de fraktie 
zal er zich tegen verzetten, wanneer 
vooruitlopend op dit overleg ingrijpende 
wijzigingen in de defensiebegroting wor
den doorgevoerd.

Kruisinga informeerde voorts naar de 
stappen die het kabinet onderneemt tot 
het behoud van AFCENT in Limburg. 
Deze kwestie is voor Limburg van grote 
economische betekenis.

Bijzondere aandacht verdient, aldus spre
ker de voorlichting aan de jeugd over 
de NAVO. Hij verwees hierbij naar een 
rapport dat door het CH-Eerste Kamerlid 
dr. K. de Vries, als lid van de NAVO- 
Assemblee is uitgebracht.

Tenslotte vroeg Kruisinga welke plannen 
de regering heeft ten aanzien van recon- 
struktie van de Nederlandse werkgelegen
heid, speciaal ten aanzien van textiel 
en scheepsbouw, ten behoeve van de ont
wikkelingslanden. Hierover zijn in augus
tus uitspraken gedaan door minister 
Pronk. En wat is het standpunt van het 
kabinet inzake de diverse adviezen om
trent investeringen in Zuid-Afrika.

H. van Spanning

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek

Telefoon Ü5130-22652
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Kritische kanttekeningen bij CDA-resolutie
Het Uniebestuur, het dagelijks bestuur 
van de CHU, heeft een notitie opgesteld 
voor enkele kritische kanttekeningen ge
plaatst bij de ontwerp-resolutie van het 
bestuursorgaan van het Christen-Demo- 
cratisch Appèl CDA over de verdere 
samenwerking van de drie christen-de- 
mocratische partijen KVP, ARP en CHU. 
Deze ontwerp-resolutie komt in bespre
king op de (afzonderlijke) vergaderingen 
van de Unieraad van de CHU en de partij
raden van KVP en ARP, volgende week 
zaterdag 15 december in het Rotter
damse zalencomplex ,,De Doelen” .

Ter voorbereiding van de besprekingen 
in de Unieraadsvergadering heeft het Unie
bestuur een notitie opgesteld, welke in
middels aan de leden van de Unieraad 
is toegezonden. Wat de (in het nummer 
van het christelijk-historisch weekblad 
,,De Nederlander”  van vrijdag 30 novem
ber j.1. afgedrukte) ontwerp-resolutie be
treft meent het bestuur dat de volgende 
punten aandacht verdienen:
1. de paritaire vertegenwoordiging in het 

dagelijks bestuur en het bestuur van 
het CDA - in het bestuur nemeil' on
dermeer zitting tien vertegenwoordi
gers van elk der partijen en zijn de 
fractievoorzitters adviserende leden; 
in het dagelijks bestuur zitten drie 
vertegenwoordigers van elk drie par
tijen en zijn de fractievoorzitters ook 
adviserende leden,

2. in het congres van het CDA, dat tot 
taak krijgt vaststelling van het pro
gram van actie en van de statuten, de 
bespreking van het politieke beleid 
en de verkiezing van voorzitter en 
secretaris, is de CHU, wat de ver
houding tot het ledental betreft, over
vertegenwoordigd - een verhouding 
KVP; ARP; CHU als 8;5;3,

3. overdracht van bevoegdheden en de 
beslissing over het uitkomen met één 
lijst bij de eerstvolgende Tweede-Ka- 
merverkiezingen vinden plaats op een 
later tijdstip, uitsluitend door be
slissingen van de bevoegde organen 
van de drie partijen in het najaar van 
1974 - voor wat de CHU betreft is dit 
de algemene vergadering,

4. vaststaat, dat de kiesverenigingen vol
gens de procedure van de CHU de 
kandidaten van de Unie aanwijzen.

ACHTERGROND

Bij deze opmerkingen tekende het Unie
bestuur aan, dat door het CDA-bestuurs- 
orgaan nu reeds een procedure is aange
geven, volgens welke tot één CDA-lijst 
kan worden gekomen. Het staat voor 
alle drie partijen vast dat een beslis
sing of tot één lijst, dan lijstverbin- 
ding of gescheiden optrekken moet wor
den gekozen, zal moeten worden geno
men tegen de achtergrond van de feite
lijke politieke situatie op het moment van 
de volgende verkiezingen. Het Uniebe
stuur en de delegatie van de Unie in het 
CDA-bestuursorgaan (Unievoorzitter mr.
0 . W. A. van Verschuer, Unie-secreta- 
ris mr, J. L. Janssen van Raay, Unie- 
penningmeester A. J. Kaland en als ad
viserend lid fractievoorzitter dr. R. J. H. 
Kruisinga) zijn zich bewust geweest bij 
de beoordeling en opstelling van de aan 
de KVP-, ARP- en CHU-organen voorge
legde resolutie, dat voor de eigen parle
mentaire opstelling van de CHU-fractie, 
waarachter bestuur. Unieraad en alge
mene vergadering zich hebben geplaatst, 
voldoende ruimte moet worden gelaten.

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

De kritische kanttekeningen van het Unie
bestuur bij de ontwprp-resolutie zijn:
1. Een aantal bestuursleden was van oor

deel, dat in de ontwerp-resolutie de 
volgende passage kan vervallen: ,,Op 
15 februari gaan een bestuur (ad 
interim) en een dagelijks bestuur (ad 
interim) van het CDA functioneren” . 
Het optreden van een interimbestuur 
is overbodig, aldus die bestuursleden, 
omdat het bestuurorgaan van het CDA 
reeds als interimbestuur fungeert en 
de definitieve bestuursorganen pas kun
nen functioneren als de statuten van 
het CDA door de partijen in het najaar 
van 1974 zijn geaccepteerd. In de pas
sage: ,,Inzake de data waarop de de
finitieve organen van het CDA in wer
king treden doet het bestuur (a.i.) 
van het CDA in het voorjaar van 1974 
een voorstel aan de bevoegde partij- 
organen” , kan volgens de bedoelde 
bestuursleden in plaats van ,,bestuur 
(a .i.)”  gelezen worden; ,,bestuursor
gaan” .

2. Een deel van het Uniebestuur wil een 
belangrijke wijziging aanbrengen in 
de passage; ,,Wij streven er naar 
bij de eerstkomende verkiezingen voor 
de leden van de Tweede Kamer de 
christen-democratische verbonden
heid maximaal tot uitdrukking te bren
gen. De mogelijkheid van verbinding 
van drie afzonderlijke lijsten is daar
toe niet het geeigende middel. Wij 
willen derhalve een CDA-lijst casu 
quo CDA-lijsten tot stand brengen” . 
De meest eenvoudige oplossing zou 
zijn, aldus het deel van het Uniebe
stuur, deze passage aan te vullen 
met de woorden: ,,. . . tenzij de po
litieke opstelling van één of meer 
partners zich daartegen verzet” . Een 
andere oplossing zou zijn een geheel 
nieuwe passage: ,,Wij streven ernaar 
bij de eerstkomende verkiezingen voor 
leden van de Tweede Kamer de chris
ten-democratische verbondenheid tot 
uitdrukking te brengen. De mogelijk
heid van verbinding ,van drie afzon
derlijke lijsten is een stap vooruit 
maar daartoe niet het meest geeigen
de middel. Tenzij de politieke opstel
ling van één of meer partners zich 
daartegen verzet streven wij derhalve 
naar één CDA-lijst casu quo lijsten. 
De politieke opstelling van de partners 
zal deze ene lijst echter duidelijk 
moeten rechtvaardigen” .

3. Onafhankelijk van het besluit over de 
kandidatenlijsten kan volgens een deel 
van het Uniebestuur de volgende pas
sage vervallen: ,,Het bestuur (a.i.) 
van het CDA dient in het voorjaar 
van 1974 een concreet lijstvoorstel 
in bij de besturen van de drie par
tijen. Dit voorstel dient ondermeer 
betrekking te hebben op de toedeling 
van plaatsen aan partijen” . De nood
zaak van het opnemen van deze 
bepaling is volgens het bedoelde deel 
van het Uniebestuur niet aangetoond. 
Het is, als deze passage vervalt, nood
zakelijk om aan de zin ,,De daartoe 
statutair bevoegde organen van de 
drie partijen beslissen in het najaar 
van 1974 over de voorstellen van het 
bestuur inzake de lijst casu quo lijs 
ten”  toe' te voegen: ,,. . . en de 
toedeling van plaatsen” .

In zijn rondschrijven aan de leden van de
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Unieraad heeft het Uniebestuur zich be
reid verklaard de notitie en de kritische 
kanttekeningen op de vergaderingen za
terdag 15 december nader toe te lichten.

H. L.

Aan onze 
abonnees
Het bestuur van de Stichting Uniepers 
besloot in zijn vergadering van 23 no
vember 1.1. de abonnementsprijs voor 
het C.H. Weekblad „De Nederlander”  
met f2,50 per jaar te verhogen en de 
prijs dus te brengen op f 17,50 per jaar.

In aanmerking genomen het feit, dat alleen 
de drukkosten en de porti sedert 1 januari 
1969 reeds zijn gestegen met meer dan 
45% (vóór 1969 werd n.1. een bedrag van 
f 15,- berekend, evenals in 1973 het geval 
was) dan zult u kunnen billijken dat deze 
verhoging absoluut noodzakelijk is.

Bovendien wordt de BTW door ons niet 
aan de abonnees in rekening gebracht. 
Indien het bedrag niet zou worden ver
hoogd, dan komt de exploitatie van het 
blad in gevaar en zou tot opheffing moeten 
worden besloten.

Wij achten bet onze taak nu de opvoering 
van de verschijning van het ledencontact
blad nog niet kan worden gerealiseerd 
(zie het contactblad van 23 nov. 1.1.) het 
eigen geluid blijvend te doen horen en 
daardoor mede te helpen aan de verster
king van de CHU hetgeen de christen
democratische samenwerking niet anders 
dan ten goede kan komen, gezien de basis, 
welke daarvoor wordt gelegd. Wij blijven 
rekenen op de trouw van onze abonnees! 
En op de blijvende medewerking.

Wij laten hierop een vriendelijk verzoek 
volgen. Na 20 december hopen wij, even
als verleden jaar, weer accept-giro- 
kaarten aan de abonnees te zenden. U 
hebt tot die datum gelegenheid het abonne
mentsgeld ad f 17,50 met eigen girobiljet 
over te maken op postrekening no. 70154, 
t.n.v. Adm. Stichting Uniepers, Van Deven
terlaan 49, Voorburg. Mocht u dit vóór 
20 december niet hebben gedaan, wacht 
u dan de stortings/acceptgirokaart van 
ons af.

Groen van Prinsterer 
en de klassieke opleiding
De klassieke opleiding heeft invloed uit
geoefend op het denken van Groen van 
Prinsterer. De beschrijving hiervan komt 
voor in hetproefschrift „Groen van Prins
terer en de klassieke oudheid” , waarop, 
dezer dagen dr. J. Zwaan (40) promo
veerde tot doctor in de letteren aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam.

Het eerste hoofstuk van het proefschrift 
(dat uitgegeven is bij Adolf M. Hakkert 
te Amsterdam) behandelt de waardering 
van Groen voor de antieke godsdienst, 
mythologie en ethiek. De negatieveaspec- 
teia van de klassieke cultuur worden door 
Groen bezien in het licht van. Handelingen 
17 en Romeinen 1. Daarna worden de 
saillante punten van zijn beschouwingen 
over het verloop van de geschiedenis 
der Oudheid gereleveerd. In het tweede 
hoofdstuk worden de positieve en nega
tieve kanten van de heidense wijsbegeerte 
aan een nader onderzoek onderworpen. 
Uitvoerig wordt gehandeld overdeSophis- 
ten, Socrates, Plato, Aristoteles, de Stoa, 
het Epicurisme en Plutarchus.

In het derde hoofdstuk wordt Groen’s 
staatsleer geanalyseerd. Hij blijkt zich 
te laten leiden door vier grondbeginselen 
nl. godsdienst, orde (gezag), vrijheid en 
nationaliteit (historische ontwikkeling).

Trefpunt 
in Sneek
Gaarne vermeldt de redactie dat het ar
tikel Politiek trefpunt in Sneek ontving 
dr. Kruisinga en D’66-voorzitter Ter 
Brink afkomstig is van onze vaste mede
werkster mevrouw Jelly Algra-Feddema 
te Leeuwarden.

Deze vermelding is helaas vorige week 
weggevallen.

Deze principes beheersen ook zijn be
schouwingen over het antieke staatsleven. 
De volgende thema’s komen o.a. aan de 
orde; absolutisme, codificatie, contrat 
social, droit divin, de rechten van de 
mens, republicanisme, slavernij, theocra
tie en totalitaire staat. Daarna wordt 
de betekenis van de antieke staatsvormen 
onderzocht. Boven de zuivere vormen 
van monarchie, aristocratie en democra

tie verkiest Groen de uit deze drie 
componenten samengestelde ,,gemengde 
staatsvorm” . In het vierde, aan de klas
sieke letterkunde gewijde hoofdstuk wordt 
achtereenvolgens gesproken over de waar
de van de ,,klassieke modellen” , Groen’ s 
verwerping van het classicisme, het nut 
van de klassieke vorming en de invloed 
van de antieke historiographie op Groen’s 
eigen geschiedschrijving.

Dr. Zwaan was van 1959-1965 als leraar 
verbonden aan de christelijke scholen
gemeenschap ,,Pascal”  te Amsterdam. 
Sinds 1965 bekleedt hij de functie van 
wetenschappelijk bibliotheekmedewerker 
bij de centrale bibliotheek van de V.U.

Drs. G. van Leijenhorst:

CHU is bereid in deze 
moeilijke tijd regerings
verantwoordelijkheid te dragen

,,De CHU is bereid, ook in deze moeilijke 
tijd, regeringsverantwoordelijkheid te 
dragen. Niet echter in dit kabinet- 
Den Uyl” . Dit heeft het christelijk-histo- 
rische Tweede-Kamerlid drs. G. van 
Leijenhorst maandagavond jongstleden ge
zegd op een door de kiesvereniging te Ede 
belegde bijeenkomst.

Het kamerlid herinnerde aan de suggestie 
van de ARP-fractievoorzitter mr. W. 
Aantjes over het vervangen van een PPR- 
minister in het kabinet door een CHU- 
man. ,,Het was naar ons gevoelen een pot
sierlijke verklaring” , aldus drs. Van 
Leijenhorst.

,,Wij achten een goede verstandhouding 
tussen de twee grootste protestants - chris - 
telijke partijen van het grootste belang.

Wij hebben er dan ook geen behoefte aan 
publiekelijk te verklaren welke anti-revo- 
lutionair welke posten in welk kabinet dan 
ook zou moeten bezetten. Dat is een zaak, 
waar de ARP zelf al genoeg mee te stellen 
heeft gehad,”  aldus drs. Van Leijenhorst. 
Hij stelde uitdrukkelijk dat de bezwaren 
van de CHU zich richten tegen de wijze 
van totstandkoming van het kabinet- 
Den Uyl, tegen de formule en tegen het 
program. ,,Deze bezwaren bestaan ook nu 
nog onveranderd. Dezebezwaren zijn zelfs 
door de ervaringen van de laatste maanden 
nog groter geworden” .
Volgens het kamerlid zal, als er echt iets 
veranderd moet worden, eerst de huidige 
regering dienen te verdwijnen. ,,De basis 
van het kabinet is ondeugdelijk, laat staan 
het beleid dat het voert” .

H. L.
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De Eerste In ternationale in Nederland

Interessante studie die lang 
op zich liet wachten
De Eerste Internationale in Nederland 
heeft een groep arbeiders gevormd, die 
bewust en met grote vasthoudendheid naar 
een nieuwe maatschappij streefden. Er 
is een duidelijke lijn aanwezig tussen 
de Eerste' Internationale en de oprich
ting van de Sociaal Democratische Ver
eniging in 1876. Een nadere bestudering 
van de geschiedenis van de eerste jaren 
van de Sociaal Democratische Vereni
ging en de uit haar voortgekomen So
ciaal Democratische Bond zal zeker nog 
meer punten van overeenko'mst aan het 
licht brengen en de kontinuiteit van de 
linkse arbeidersbeweging duidelijk ma
ken.
Tot deze conclusie komt Jaques J. Gie- 
le, in zijn onlangs gepubliceerde boek 
,,De Eerste Internationale in Nederland” .̂  
De auteur heeft in dit werk een syste
matische verhandeling over een perio
de in de geschiedenis van het Nederland
se socialisme, die tot nu toe slechts 
fragmentarisch is beschreven. De meeste 
studies dateren bovendien van ver voor 
1920.

Giele’s boek biedt interessante infor
matie. We beperken ons hier tot enke
le hoofdlijnen.
In de Eerste Internationale, opgericht 
in 1869, staan twee stromingen naast 
elkaar. Een radicaal-liberale richting 
en een vroeg socialistische. De radi
caal liberale stroming organiseert zich 
in 1871 in het Algemeen Nederlands Werk
liedenverbond, van Heldt. Het ANWV streeft 
naar samenwerking tussen patroons en 
arbeiders.
Kort voordien was in de Internationale 
het radicale element aanzienlijk sterker 
geworden. Men gaat zich minder met 
vakbondswerk en meer met directe aktie 
bezighouden. Het ANWV houdt volgens de 
Internationale ,,te veel de slippen van de 
patroons op” .
Het geringe succes van de Internationale 
verklaart de auteur uit het feit dat de 
leiding niet bij machte was om een duide
lijke eenheid te bewerken. Eerst Dome- 
la Nieuwenhuis zou daar in slagen. De 
belangrijkste theoreticus van de Eerste 
Internationale, H. Gerhard, had weinig

greep op de organisatie. Daarvoor waren 
zijn denkbeelden te radicaal en te uto
pisch voor de arbeiders. De overige lei
ders kwamen meest voort uit het vak
bondswerk. Zij waren te voorzichtig en 
toonden weinig nieuw initiatief, aldus de 
auteur. Bovendien waren de arbeiders 
in deze periode nauwelijks tot directe ak
tie te bewegen.

MARX EN BAKOENIN IN DEN HAAG

Opvallend is de positie van de Nederland 
se Internationale in het bekende tussen 
Marx en Barkoenin. De strijd tussen 
hen werd in 1872 in Den Haag uitge
vochten. De Nederlandse afdeling kiest 
de kant van Bakoenin. Men stond echter 
ideologisch volstrekt niet achter deze 
anarchistische richting, maar wenste als 
zelfstandige organisatie niet de leiding 
van de Algemene Raad in New York te 
aanvaarden. Deze tweeslachtige positie 
leidde spoedig tot isolement en tot een 
min of meer geruisloze verdwijning van

de Eerste Internationale. Diverse perso
nen uit deze kring bleven echter in andere 
organisaties aktief. Zij kwamen ook naar 
voren in de Soc. Dem. Vereniging.

De studie van Giele is vooral van belang 
omdat hij gebruik heeft gemaakt van tot 
nu toe weinig geraadpleegde bronnen. 
Een der interessantste is daarbij het 
Amsterdams politie-archief. In Vrij Ne
derland van 6 december 1969 vroeg de 
auteur aandacht voor deze bron in een 
artikel getiteld: ,,De Nederlandse po
litie schreef de geschiedenis van de Eerste 
Internationale” .

Uit de inleiding blijkt dat dit boek een 
merkwaardige voorgeschiedenis heeft. 
Giele schreef dit werk in 1966 als doc
toraal scritie. Voor een dissertatie acht
te hij het materiaal nog niet toereikend. 
Wel publiceerde hij daarna een aantal 
studies over de Nederlandse arbeiders
beweging in de periode 1840-1885. 
Ondanks aandrang van diverse zijde heeft 
de auteur lang geaarzeld met de publi
catie van dit boek. Hij acht een aantal 
facetten nog onvoldoende belicht. Deze 
kritische houding siert de schrijver. Het 
is echter verheugend dat thans het re 
sultaat van zijn onderzoekingen, door de 
uitgave van dit boek, ook buiten de kring 
van direct geinteresseerde vakgenoten 
aandacht kan krijgen.

H. van Spanning

„D e Eerste Internationale in Neder
land” ; een onderzoek naar het ont
staan van de Nederlandse arbeidersbe
weging van 1868-1876; uitg. SUN, Nij
megen (SUN-schrift 70); prijs f 14,-.

De jongste grondwetsherziening in België
door mr. H. J. K w int

In december 1970 kwam in België een 
belangrijke serie grondwetswijzigingen tot 
stand met ondermeer als belangrijke 
consequentie, dat de Belgische een
heidsstaat in een gemeenschapsstaat her
schapen werd: hetnieuwebegrip,,cultuur
gemeenschap”  is nu n.1. in het Belgische 
publiek recht ingevoerd. Het desbetref
fende nieuwo artikel 3ter van de grondwet 
bepaalt:
,,(1) België omvat drie cultuurgemeen
schappen: de Nederlandse, de Franse 
en de Duitse.
(2) Elke cultuurgemeenschap heeft de 
bevoegdheden welke haar door de' Grond
wet of door wetten aangenomen krachtens 
deze laatste woorden toegekend” .

Met het voorgaande houdt verband een 
ander nieuw artikel (3bis):
,,(1) België omvat vier taalgebieden: het 
Nederlandse taalgebied, het Franse taal
gebied, het tweetalig gebied Brussel- 
Hoofdstad en het Duitse taalgebied.
(2) Elke gemeente van het Rijk maakt 
deel uit van één van deze taalgebieden” .

Daar het hier gaat om de territoriale 
integriteit van de cultuurgemeenschappen 
is in een derde lid bepaald, dat in de 
grenzen van de vier taalgebieden slechts 
bij een bij z.g. versterkte bijzondere 
meerderheid verandering of verbetering 
kan worden aangebracht.

Dit betekent, dat de wetgever slechts met 
instemming van de meerderheid van de 
volksvertegenwoordigèrs en senatoren, 
die meer in het bijzonder een bepaald 
taalgebied vertegenwoordigen, een min 
of meer groot gedeelte aan het grond
gebied van dat taalgebied zal kunnen 
onttrekken.

ONTTREKKING 
INDELING IN 
PROVINCIES

AAN

Nieuw is ook de bepaling: ,,een wet kan 
bepaalde gebieden, waarvan zij de grenzen 
vaststelt, aan de indeling in provincies 
onttrekken, onder het rechtstreeks gezag 
plaatsen van de uitvoerende macht en 
aan deze een eigen statuut toekennen” . 
(Ook hiervoor is de z.g. versterkte bij
zondere meerderheid van stemmen ver
eist).
Deze algemene bepaling is speciaal in het 
leven geroepen ter regeling van het lot 
van de zes z.g. Voergemeenten, gelegen 
in het oosten van het land tussen de 
Nederlandse en Duitse grens. Deze met 
de provincie Luik verbonden streek werd 
in 1963 voorzien van een Nederlands 
taalinstituut, met een tegemoetkoming 
voor Franstaligen, evenwel met het gevolg, 
dat sedertdien meningsverschillen voort

vloeiden met betrekking tot de vraag tot 
welke taalgemeenschap die gemeenten be
hoorden.

INDELING VAN
KAMERLEDEN IN
TAALGROEPEN

Met name met het oog op de z.g. ver
sterkte meerderheid van stemmen is nu 
de mogelijkheid geopend, dat voor de 
bij de Grondwet bepaalde gevallen de 
gekozen leden van elke Kamer in een 
Nederlandse en een Franse taalgroep 
ingedeeld worden op de bij de wet vast
gestelde wijze. Voortaan zullen dus de 
parlementsleden tegelijk de gezamenlijke 
Belgische bevolking en, in andere ge
vallen, hun respectieve taalgemeen
schappen vertegenwoordigen.

Daar de Nederlandstalige parlements
leden talrijker zijn dan de Franstaligen, 
bestond theoretisch het gevaar, dat een 
wet enkel door de meerderheid van de 
Nederlandstalige volksvertegenwoordi
gers en senatoren zou worden aangeno
men, terwijl die wet om materiële of 
psychologische redenen onaanvaardbaar 
zou kunnen worden geacht door de Franse 
cultuurgemeenschap. Om dit te onder
vangen werd een bijzondere parlemen
taire procedure (de z.g. alarmprocedure) 
ingevoerd.

CULTUURAUTONOMIE

Als uitvloeisel van de invoering van eer
dergenoemde drie cultuurgemeenschappen 
bepaalt de Grondwet nu, dat er is een 
cultuurraad voor de Nederlandse cul
tuurgemeenschap, bestaande uit de leden 
van de Nederlandse taalgroep van beide 
Kamers, en een cultuurraad voor de 
Franse cultuurgemeenschap, bestaande uit 
de leden van de Franse taalgroep van 
beide Kamers (de beperkte wetgevende 
macht van beide groepen wordt bij decre
ten uitgeoefend) en voorts, dat er is 
(let hierna op de andere terminologie) 
een Raad van de Duitse cultuurgemeen
schap, waarvan de samenstelling en be
voegdheid bij de wet bepaald worden. 
Wat de laatste zinsnede betreft: gezien 
het geringe aantal Duitstalige Belgen kon 
voor hen onmogelijk een cultuurraad wor
den ingesteld, die zou bestaan uit parle
mentsleden, die hen vertegenwoordigen. 
Hiermede is dus het beginsel van de 
cultuurautonomie ingevoerd.
Een aantal grondwetsbepalingen, die toe^ 
passelijk zijn op de Kamers, gelden ook 
voor de beide eerstgenoemde cultuur- 
raden zoals b.v. de openbaarheid van de 
vergaderingen, het recht van amendement, 
de parlementaire onschendbaarheid, mi
nisteriële aanwezigheid.

Ten aanzien van de Katholieke Universi- 
teit te Leuven geldt terzake een bijzon
dere regeling.

GEWESTEN

Vermelding verdient ook de instelling 
van drie gewesten (het Vlaamse, het 
Waalse en het Brusselse). Deze gewes
ten vallen aardrijkskundig niet samen 
met de taalgebieden waarin artikel 3bis 
voorziet.
De gewestelijke organen kunnen met alle 
bevoegdheden worden belast behalve met 
die welke betrekking hebben op de taai
en cultuuraangelegenheden. Voorts moeten 
de door de wetgever op te richten gewes
telijke organen samengesteld zijn uit ver
kozen mandatarissen teneinde het demo
cratisch karakter er van te bewaren 
(deze wet dient eveneens bij versterkte 
bijzondere meerderheid te worden goed
gekeurd).
Hoewel de Grondwetgever het aan de 
wetgever heeft overgelaten, binnen be
paalde grenzen, te bepalen welke be
voegdheid aan de gewestelijke organen 
zal worden opgedragen, ziet het er wel 
naar uit, dat men heeft gedacht aan 
bevoegdheden, die vallen binnen het kader 
van de onderwerpen, dié hierna, bij wijze 
van aanduiding, opgesomd worden:
- stedebouw, ruimtelijke ordening, grond

beleid;
- regionale economische expansie en 

werkgelegenheid;
- huisvesting;
- gezins- en bevolkingsbeleid;
- openbare gezondheid en hygiëne;
- beroepsopleiding en -herscholing;
- visserij, jacht en bosbouw;
- toerisme en onthaalbeleid.'

DECENTRALISATIE

Een zeer belangrijk aspect van deze 
grondwetsherziening is verder, dat de 
weg geopend is voor decentralisa
tie: de wetgever wordt in staat ge
steld bepaalde bevoegdheden van nationale 
betekenis op te dragen aan de provinciale 
en gemeentelijke instellingen. Bovendien 
wordt het toezicht van de Koning (om te 
beletten, dat de wet wordt geschonden 
of het algemeen belang geschaad) ver
vangen door ,,het optreden van de toe
zicht houdende overheid of de wetgevende 
macht” , wat de wetgever in staat zal 
stellen het toezicht te verlichten of het 
toe te vertrouwen aan organen, die dich
ter bij de gemeentelijke overheid staan.

AGGLOMERATIES 
EN FEDERATIES 
VAN GEMEENTEN

twee nieuwe publiekrechtelijke begrippen 
ingevoerd n.1. de agglomeraties en fede
raties van gemeenten. Er bestaat tussen 
deze geen enkel juridisch verschil. Het 
enige verschil is van feitelijke aard, 
aangezien de term ,,agglomeraties”  de 
stedelijke concentraties aanduidt, terwijl 
de federaties minder geconcentreerde 
eenheden verenigen.
Zij zijn geen vrijwillige verenigingen: de 
beslissing tot oprichting staat aan de 
wetgever, die al dan niet rekening houdt 
met de wensen van de betrokken gemeente
raden!
Voorzien wordt bovendien in de instelling 
van een overlegorgaan tussen een agglo
meratie en de dichtstbij gelegen federaties 
van gemeenten, alsook van interfederaties. 
Elke agglomeratie en elke federatie heeft 
een raad en een uitvoerend college.

DE BRUSSELSE 
AGGLOMERATIE

Gelet op zijn betekenis als hoofdstad 
werden voor Brussel en de naburige ge
meenten, die samen een agglomeratie vor
men, bijzondere bepalingen in het leven 
geroepen. Bij de organisatie van die 
agglomeratie werd rekening gehouden met 
haar tweetalige karakter, waar de Neder
landstalige minderheid een gelijksoortige 
bescherming geniet als die welke, op 
nationaal niveau, aan de Franstalige min
derheid wordt verleend.
Het zou te ver voeren hier nu uiteen te 
zetten op welke wijze de Grondwetgever 
de mogelijkheid geopend heeft iedere taai
en cultuurgroep tot haar recht te doen 
komen.

Tenslotte moge nog een aantal wijzigingen 
niet onvermeld blijven.
Daar ook onze Benelux-partner Belgie 
deelneemt aan internationale organisa
ties met supra-nationale bevoegdheid werd 
de Grondwet aangevuld in die zin, dat 
de uitoefening van bepaalde machten door 
een verdrag of door een wet kan worden 
opgedragen aan volkenrechtelijke instel
lingen.
Voorts is het aanvangstijdstip van de zit
tingsperiode van de beide Kamers (de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers en 
de Senaat) met het oog op een tijdige 
behandeling van de Rijksbegroting ver
vroegd van de tweede dinsdag in no
vember naar die in oktober.
Voortaan zal de tekst van de Grondwet, 
behalve in het Frans, nu ook in het 
Nederlands gesteld zijn!

Er zijn, naast de reeds genoemde, nog Assen Mr. H.-J. KVint.
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Harmonisatie van een iappendeken

Beraadsgroep speurt naar knelpunten welzijn
Sinds enige tijd is op verzoek van‘ mi
nister Van Doorn van CRM de beraads
groep knelpunten harmonisatie welzijns
beleid en welzijnswetgeving aan het werk. 
De instelling van deze groep van niet- 
ambtelijke deskundigen is een gevolg van 
de aankondiging, die opgenomen was in de 
regeringsverklaring van het kabinet-Den 
Uyl. Daarin stond, dat er een nota aan 
de Tweede Kamer gezonden zou wor
den over de harmonisatie van het wel
zijnsbeleid en over de wetgeving op dat 
terrein. Het zou de bedoeling zijn, dat 
knelpunten worden gesignaleerd en de 
mogelijkheid van een kaderwet aan de 
orde wordt gesteld.
De zes niet-ambtelijke deskundigen zijn 
dr. C. Blankestijn, stafmedewerker van 
het Nationaal Centrum voor de Geeste
lijke Volksgezondheid (en voorts onder
meer oud-lid van het dagelijks bestuur 
van de CHU en nog steeds nauw betrok
ken bij het werk van de Lohmanstich- 
ting), P. Beugels, directeur van de Ne
derlandse Stichting voor Kunstzinnige Vor
ming, drs. R. Hajer, wetenschappelijk 
hoofdmedewerker bij het Instituut voor 
Sociale Pedagogiek en Andragogiek te 
Nijmegen, mr. P. Knijpers, directeur van 
het provinciaal opbouworgaan in Noord- 
Brabant, dr. A. Peper, lector in de be
leidssociologie aan de Erasmus-univer- 
siteit te Rotterdam en drs. G. E. S. van 
Veen, hoofd van de afdeling maatschappe
lijke aangelegenheden en volksgezondheid 
van de Vereniging van Nederlandse ge
meenten.
Als voorzitter van de groep werd aange
wezen mr. R. M. Vos, hoofd van CRM’s 
centrale directie Wetgeving en juridische 
zaken, én als secretaris mr. P. F. M. 
Gründemann, medewerker van diezelfde 
directie. ,,Aangezien het hier uiteindelijk 
gaat om een stuk, dat te zijner tijd zal 
uitmonden in arbeid van wetgevende aard’ ’ , 
zo motiveerde de minister de keuze van 
deze twee uitgesproken juristen uit zijn 
ambtenarencorps. En dat stuk dat zij met 
elkaar moeten gaan maken, is de zowel 
in de regeringsverklaring als ook in de 
toelichting op CRM’s nieuwste begroting 
beloofde nota aan de Staten Generaal. In 
zijn uitnodiging aan de zes niet-ambte- 
naren schreef minister Van Doorn hier
over: ,,De bedoeling van de nota is in 
het veld van het welzijn knelpunten uit 
de praktijk, de structuur, de systema
tiek, de wetgeving en de uitvoering te sig
naleren en bouwstenen aan te dragen voor 
de gewenste harmonisatie in beleid en 
wetgeving” .

ALS EEN LAPPENDEKEN

De minister zegt dus, dat harmonisatie 
,,gewenst”  is. En dat is heel voorzich
tig geformuleerd, want de vraag naar 
ordening in de welzijnssector klinkt soms 
als een ware noodkreet. Bijvoorbeeld in 
het boekje dat de Amsterdamse hoog
leraar professor Weyel schreef en waar
van alleen de titel al genoeg zegt: ,,De 
mensen hebben geen leven”  en in de 
publicatie ,,Verbeter de mensen, ver

ander de wereld”  uit 1970, waarin de 
Wiardi Beekman Stichting steld: ,,De le
vens- en welzijnsnood is niet te verhel
pen met hier en daar een bureau voor 
moeilijkheden, hier en daar een sociale 
wet, hier en daar een subsidie ter onder
steuning van particulier initiatief, als 
een lappendeken in elkaar gezet. . . ”  
Inderdaad, een lappendeken, omdat wel
zijn destijds nog voor velen gelijk stond 
met vrijheid en omdat de keerzijde van 
die vrijheid wildgroei liet zien en on
zekerheid.

OOK IN HET PARLEMENT

De vraag naar ordening en harmonisatie 
in de welzijnssector dook op een zeker 
moment ook -vanzelfsprekend bijna - 
in het parlement op. Voor het eerst in 
november 1971 bij de behandeling van de 
begroting voor volksgezondheid en milieu
hygiëne en daarna nog bij tal van andere 
gelegenheden. Ook ,,het veld”  liet zich 
niet onbetuigd. Betere integratie van de 
welzijnsvoorzieningen werd een vraag, 
die de hoogste prioriteit kreeg. ,,Jeugd
werk Nu”  schreef erover, het ,,Tijd
schrift voor Maatschappelijk Welzijn”  
vulde er vele kolommen mee en de Savor- 
nin Lohmanstichting (van de CHU) bracht 
een nota-uit, geheel rond dit thema opge
bouwd en met als titel ,,Naar een inte
graal systeem van welzijnszorg” .
Met name dr. C. Blankestijn, thans rap
porteur van de door minister Van Doorn 
ingestelde beraadsgroep, wijdde er de 
nodige publikaties aan. En niet te ver
geten de statements over dit hangijzer 
in de politieké credo’ s ,,Keerpunt”  (van 
PvdA, D ’66 en PPR) en ,,Schets van 
Beleid”  (van KVP, ARP en CHU). Uit dit 
laatste citeren w ij:,, voor een geïntegreerd 
welzijnsbeleid is de totstandkoming van 
een kaderwetgeving noodzakelijk” .

LOS VAN DEPARTEMENTALE
INDELINGEN

Wat behelst de welzijnssector, zoals die 
hier bedoeld wordt? In ieder geval niet 
alleen de werksoort, die door de com 
petentie van één departement of één depar
tementale beleidshoek wordt bepaald. Be- 
raadsgroep-lid P. Beugels herinnert zich 
een afspraak, die door de groep bij de 
start van haar werkzaamheden met minis
ter Van Doorn is gemaakt: ,,De beraads
groep wordt voor het hele welzijnsterrein 
niet belemmerd door departementale in
delingen.”  En: ,,De beraadsgroep is geen 
ambtelijke club, maar een groep van poli
tieke aard, die een politiek stuk moet 
maken voor kabinet en Kamer.”
Bij dat woord „politiek”  overigens wil 
dr. C. Blankestijn graag een aantekening 
gemaakt zien. ,,Politiek ja, maar toch 
niet in de zin van partijpolitiek,”  zegt 
hij. ,,Meer in de zin van bestuurlijk.”  
En dan rafelt hij de term ,,Welzijnssec
tor inhoudelijk wat meer uiteen: ,,Ik zie 
er een curatief gedeelte in, de maatschap
pelijke dienstverlening bijvoorbeeld en de 
gezondheidszorg, voorts een deel dat zich

richt op de preventie van stoornissen in 
het welzijn, zoals het vormingswerk, en 
tenslotte een positief gericht deel, waar
bij u kunt denken aan de sport en recrea
tie. De grens van wat wij als beraads
groep onder ,,welzijnssector”  dienen te 
verstaan, wordt bepaald door de functio
nele samenhang tussen de werksoorten. 
En beslist niet door de indeling van de 
ministeries. Wij praten vanuit de werk
velden.”

VERSCHILLEN IN GRONDSLAGEN

Met de typering van de problematiek door 
de aanduiding ,,knelpunten”  heeft de be
raadsgroep het wat moeilijk. Blankestijn 
zegt: ,,Knelpunten zijn gevolg en geen 
oorzaak. Oorzaak van het ontstaan van 
knelpunten zijn de verschillen in grond
slagen, zoals de uiteenlopende vormen 
van financiering van het welzijn. Daar wil
len wij ons dan ook meer op richten.”

En hij weet zich daarbij gesteund door een 
motie, die namens de Kamerfracties van 
de grote confessionele partijen in de 
nacht van 11 op 12 oktober door KVP’er 
Andriessen werd ingediend. Die motie 
wijst op de verschillen die er in het 
welzijnsbeleid zijn en dringt aan op ,,een 
wetgeving, die de gezamenlijke grond
slagen van dit gedifferentieerd beleid 
regelt” . Voorts wordt in de motie-An- 
driessen - die de beraadsgroep als een 
voor haar werk belangrijk gegeven be
schouwt - gesteld, dat de totstandkoming 
van gezamenlijke beleidsuitgangspunten 
voor de welzijnssector ,,urgent”  is en 
dat alle deelwetgeving van de verschil
lende departementen op de terreinen van 
het welzijn aan die gezamenlijke beleids
uitgangspunten behoort te worden getoetst.

OPLOSSEN MET BESTUURLIJKE 
MIDDELEN

Mr. R. M. Vos, jurist en voorzitter 
van de beraadsgroep, die uit de dis
cussies en de uit te brengen nota straks 
het instrumentarium voor de wetgeving 
zal moeten smeden, bepaalt zich tóch 
liever tot de aanduiding ,,knelpunten” . 
En hij ziet die heel pragmatisch als 
,,fricties in het veld, die opgelost moe
ten worden met bestuurlijke middelen” . 
Zonder iets toe of af te doen aan de aan
pak van het probleem door de overige 
beraadsgroep-leden, acht hij wel moge
lijkheden aanwezig om-het welzijnsbeleid 
door middel van wetgeving van zijn lap- 
pendeken-odium te verlossen. En dan 
spreekt hij zeer nadrukkelijk van ,,mo
derne wetgeving” , waarmee aan een reeks 
ook in het veld levende wensen tegemoet 
kan worden gekomen. Planning en pro
grammering, beleidsvoorbereiding, de ni
veaus waarop de uitvoering geschiedt, de 
rechtspositie van het personeel, de in
spraak, de instelling van bijvoorbeeld 
een vast college van advies en bijstand, 
het zijn allemaal zaken, die zich in een 
stuk wetgeving laten vangen.
,,Maar” , tekent de heer Vos daarbij

Dr. C.Blankestijn, stafmedewer
ker van het Nationaal Centrum 
voor de Geestelijke Volksge
zondheid, publiceerde in het 
verleden al het nodige over har
monisatie van het welzijns
beleid. Hij houdt zich bezig met 
structurele vragen over wetge
ving en financiering op het 
gebied van het welzijn.
‘Ik ben bijzonder geïnteresseerd 
in deze nieuwe ontwikkeling in 
de welzijnssector’, antwoordt hij 
op de vraag, waarom hij bereid 
werd gevonden deel uit te ma
ken van de ‘Beraadsgroep knel
punten’. Zijn waarnemingsveld 
ligt vooral in de dienstverlening 
en de geestelijke gezondheids
zorg en -hij constateerde daar 
een groot tekort aan samenhang. 
‘Ik heb de indruk, dat we op een 
scharnierpunt zitten in de ont
wikkeling van het welzijns
beleid, en dat boeit me', zegt 
hij. En ook : ‘Ik vind de instel
ling van een beraadsgroep in 
deze vorm een goed initiatief, 
omdat we niet zo worden 
belemmerd door ambtelijke 
problemen! Blankestijn is rap
porteur van de groep.

aan, ,,wetgeving is daarbij uiteindelijk 
een geheel van rechten en plichten, die 
geregeld worden door de overheid” .

VOLLEDIGE OPENHEID

,,Wij moeten in volledige openheid wer
ken” , zegt de heer Blankenstijn, wanneer 
de werkwijze van de beraadsgroep ter 
sprake komt.
Die openheid betekent niet alleen een 
regelmatig informeren van de pers over 
de stand van zaken, maar vooral voe
ling houden met het achterland. ,,Wij 
willen graag uit het veld horen, wat de 
merkbare knelpunten zijn” ,'aldus Blan
kestijn. ,,Wij willen ons werk doen in 
voortdurende wisselwerking met het 
veld” . En daartoe houdt de groep ,,open 
dagen” . Iedereen, wie dan ook, kan zich 
daarvoor aanmelden en vanuit zijn of 
haar hoek de beraadsgroep informeren. 
Ook gaat de groep praten met de na
tionale organisaties.
Met het uitbrengen van de nota maakt 
men de grootst mogelijke haast. De heer 
Blankestijn c.s. verwachten het defini
tieve rapport in de eerste maanden van 
’74 af te kunnen ronden.

Bovenstaand artikel is overgenomen uit: 
„TREFPUNT” , tijdschrift van het de
partement van cultuur, recreatie en maat
schappelijk werk, november 1973.

Kamerleden vragen
Het christelijk-historische Tweede-
Kamerlid mr. W. Scholten heeft tegen 
het einde van de vorige week in zijn 
kwaliteit van lid van het Europese par
lement schriftelijke vragen gesteld aan 
de EEG-ministerraad over het geheime 
overleg tijdens het weekeinde'van 24 tot 
26 november jongstleden van de ministers 
van financiën van West-Duitsland,
Frankrijk, Japan, de Verenigde Staten 
en Groot-Brittannië.
Het overleg was gewijd aan de hervorming 
van het internationale monetaire stelsel, 
de energiecrisis en de inflatiebestrijding. 
Reeds op maandag 26 november spraken 
de ministers van financiën van de drie 
Benelux-landen hun verbazing uit over 
het geheime overleg dat in de Franse 
stad Tours plaats vond. In een verklaring 
zeiden de ministers van financiën van 
België, Luxemburg en Nederland te ver
onderstellen dat deze vergadering slechts 
een verkennend karakter heeft gehad. 
Op Europees gebied kan geen enkele 
beslissing worden genomen buiten de 
gemeenschap van de negen EEG-landen 
en op het wereldvlak voor wat betreft 
de hervorming van het internationale

monetaire stelsel buiten de groep van 
twintig.
De ministers van financiën van de Benelux 
legden er de nadruk op dat de gemeenschap 
op de hoogte gebracht behoort te worden 
van het overleg door tussenkomst van de 
lidstaten (West-Duitsland, Frankrijk en 
het Verenigd Koninkrijk), die er aan 
hebben deelgenomen.
Met zijn vragen aan de Europese minister
raad wil mr. Scholten er achter komen 
of aan het geheim overleg besprekingen 
binnen enige organen van de Europese 
gemeenschap is voorafgegaan. Ook vroeg 
hij of het overleg paste bij het streven 
naar toenemende coördinatie van de 
financiële en economische politiek binnen 
de gemeenschap.

NIET BEREID

Tijdens het mondeling vragenuurtje in 
de Tweede Kamer, vorige week donderdag, 
stelde het christelijk-historische kamer
lid T. Tolman met collega’ s van KVP en 
ARP de moeilijke situatie van de tuinders, 
als gevolg van de omhoogvliegende stook- 
olieprijs, aan de orde. Minister Van der

Stee van landbouw antwoordde, dat de 
regering niet bereid is renteloze voor
schotten te verlenen aan tuinders, die in 
liquiditeitsmoeilijkheden geraken als ge
volg van de hoge olieprijs. ,,De regering” , 
aldus de bewindsman, ,,is zich van de 
ernstige situatie terdege bewust. Van een 
direkte bedreiging kan momenteel niet 
gesproken worden. Het stookseizoen is 
nog maar nauwelijks begonnen. In de kust
streek en in de Bommelerwaard kan 
volgend jaar nog op aardgas worden ovèr- 
geschakeld.”
Volgens de minister zou het voorbarig zijn 
om te stellen, dat de tuinders nu tot 
ondergang gedoemd zijn. De concurrentie 
in het buitenland, bijvoorbeeld Duitsla d, 
kampt met dezelfde zorgen. Van een an^st 
over verschuiving van het teeltproces is 
geen sprake. Zestig procent van de 
tuinders is reeds op aardgas over
geschakeld, zei de minister.
Daarbij komt volgens hem dat een speciale 
regeling in de vorm van voorschotten een 
uiterst gevaarlijke zaak is. Ook in de 
visserij en bij het vervoer zijn er momen
teel moeilijkheden.

H. L.

ONTVANGEN
BOEKEN
,,Gehandicapt........  waar moet ik
heen?” , uitgave van de Nederlandse 
Vereniging voor Revalidatie, Eisen- 
howerlaan 142 te Den Haag, giro 
382100. Prijs f7,50 (bij 5 of meer 
exemplaren f6 ,-).

Dit boekwerk met 178 bladzijden is de 
tweede, geheel herziene druk van een 
zevental eerder gepubliceerde brochures, 
aangevuld met een hoofdstuk over maat
schappelijk werk en revalidatie. Het geeft 
aan gehandicapten en hun familieleden 
antwoord op tientallen vragen: waar moet 
ik zijn voor medische hulp, welke rechten 
ontleen ik aan sociale verzekeringen en 
voorzieningen, welke belastingfaciliteiten 
zijn er, welke opleidingsmogelijkheden 
zijn er, hoe kom ik aan werk of aan 
maatschappelijke hulp, wat voor hulp- 
apparatuur is er voor het kleden, eten, 
vervoer en dergelijke.

H. L.
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Debat buitenlands beleid teleurstellend
door dr. R. J. H. Kruisinga, fraktievoorzitter CHU

Het debat over het buitenlands beleid is 
teleurstellend verlopen.
Minister Van der Stoel was in zijn ant
woorden niet concreet.
Daarom was het nodig in de repliek heel 
nadrukkelijk op tekortkomingen van zijn 
antwoord en van zijn beleid te wijzen. 
Onze kritiek betrof zowel het Midden
oosten beleid als het Europees beleid. 
Enkele passages uit de repliek geven 
de essentiele bezwaren van de CHU-frac- 
tie precies aan.
„In de eerste plaats kom ik dan terug 
op de Midden-Oosten problematiek.
6 Oktober breekt de oorlog in het Midden- 
Oosten uit.
8 en 9 Oktober komt de Nederlandse rege
ring met verklaringen.
16 Oktober dat is 10 dagen na het uit
breken van het conflict - komen ambas
sadeurs van de Arabische landen bij 
de minister.
De minister heeft daarover in de Eerste 
Kamer met mijn collega Van Hulst hier
over gediscussieerd daar is niet alles 
uit de 'doeken gekomen. Ik stel er prijs 
op, dat dit nu gebeurd.
De ambassadeurs kwamen niet op ver
zoek van de minister; zij hadden om een 
onderhoud gevraagd.
Voorzitter, deze gang van zaken vinden 
wij onvoorzichtig.
De minister had direct nadat de ver
klaring was uitgegeven, de Arabische 
ambassadeurs bij zich moeten uitnodi
gen.
Dat dit niet is gebeurd, achten wij on

juist. Voorzitter, er is meer, dat wij 
niet in een goed evenwicht vinden passen. 
Op een persconferentie in Bonn deelt 
de Minister-President mee, dat de Franse 
politiek te verklaren is uit gefrustreerd
heid, aldus een verslag van de heer 
Heldring in de NRC.
Ook die uitspraak vind ik niet passen 
in een goed evenwichtig beleid.
En als de minister het woord onvoor
zichtig prefereert wil ik wel zeggen, dat 
ik die opmerking onvoorzichtig vind.
De Minister is verder niet nauwkeurig in
gegaan op mijn opmerkingen en vragen
n.a.v. de rede op 6 oktober van de Mi
nister-President voor de Europese Be
weging.

Daaruit meen ik een belangrijke beleids
wijziging te destilleren ten aanzien van de 
visie op de Europese integratie.
Nu is getracht te suggereren, dat ik daar
in alleen zou staan, dat ik dat allemaal 
verkeerd las.
Nu wil ik eens citeren, hoe twee toch niet 
,,onbelangrijke ”  commentatoren dit heb
ben gelezen.
De teksten heb ik nu bij de hand.
Ten eerste van de heer Heldring in de 
NRC van 6 nov. 1973: ,,Teneinde zijn 
niet-nationale maatschappijbeeld door de 
Gemeenschap, aanvaard te krijgen, is hef 
kabinet-den Uyl , blijkens de woorder 
van zijn voorzitter, bereid om het proces 
van Europese eenwording af te remmen”  
Ten tweede van de heer Metzemaekers in 
het blad Nieuw-Europa van november

1973” . De regering-Den Uyl lijkt nu de 
zaak om te keren en te stellen: eerst wil
len we de inhoud van het te voeren beleid 
bepalen en als dat gebeurd is en het be
valt ons niet, dan doen we er niet aan 
mee. Dan gaan we liever nationaal en au
tonoom ons eigen beleid vaststellen en 
uitvoeren. De regering-Den Uyl is in haar 
houding tegenover de buitenwereld mora
listisch en ,,belerend”  op het schoolmees
terachtige af en ze verwart ethiek met 
beleid.”
Ik dacht, dat de uitleg van de heren Hel
dring en Metzemaekers met de mijne over
eenkomt.
■Voorzitter, het was niet zomaar een rede- 
het was de rede van de Nederlandse 
Minister-President op het congres van de 
Europese Beweging.
Dat is een belangrijke rede, waarvan ik 
aanneem, dat deze met medewerking van 
de minister van Buitenlandse Zaken tot 
stand is gekomen en dat de minister van 
B. Z. daarvoor verantwoordelijkheid 
draagt.
Nu van tweeen êên.
Of de uitleg van de heer Heldring, van 
de heer Metzemaekers en van mij is er 
naast en er is continuering van het tot 
nu gevoerde beleid en dan vind ik een 
uitspraak als deze onvoorzichtig.
Daarbij herinner ik eraan, dat een der
gelijke rede niet alleen in Nederland, maar 
ook op de ministeries van Buitenlandse 
Zaken in Londen, Brussel, Parijs en Bonn 
wordt geanalyseerd.
En dan moet de minister dat nu zeggen,

ook dat zal dan weer in de andere hoofd
steden worden geconstateerd.
Of de uitleg van de heren Heldring, Met
zemaekers en mij is wel juist en dan moet 
ik overwegen daarover een uitspraak van 
de kamer te vragen.
Voorzitter, de minister neemt mede ver
antwoordelijkheid voor de verklaring van 
de 9 ministers.
De minister zegt: er is geen beleidswij
ziging van enige betekenis.
Ik heb in eerste termijn reeds gesteld, dat 
de minister dat niet had moeten zeggen 
en waarom.
Een commentator van niveau als oud- 
staatssecretaris Prof. Dr. E.H. v.d. Beu
gel leest er met ons een belangrijke be
leidswijziging uit.
Dan later in een interview in Elsevier’s 
weekblad zegt de minister: het is geen 
breuk met het gevoerde beleid.
Maar Voorzitter, dat zijn bewoording
en, die anders zijn als voortzetting van 
het beleid.
Wat is het nu: een voortzetting of géén 
breuk of een ombuiging?
Voorzitter, ook bij die uitspraak plaats 
ik de vraag van evenwichtigheid of als 
de minister aan die term de voorkeur 
geeft - onvoorzichtig.
Dat juist het Midden-Oosten beleid, en het 
Europees beleid van minister Van der 
Stoel, dat nu voor ons land van zo groot 
belang is, zo zwak lijkt te zijn, is wel 
bizonder jammer.

Dr. R. J. H. Kruisinga

Bevreemding in CHU-kringen over uitspraak mr. Aantjes (ARP)
In christelijk-historische kringen heeft 

de uitspraak van de ARP-fractievoorzitter 
mr. W. Aantjes over zijn voorkeur voor 
een drie-partijencoalitie bestaande uit
P.v.d.A., KVP en ARP grote bevreemding 
gewekt. Dit heeft het Tweede-Kamerlid 
voor de CHU, drs. G. van Leijenhorst, 
vorige week woensdag gezegd tijdens een 
spreekbeurt in het Zuidhollandse Asperen. 
Hij doelde daarmee op hetgeen mr. Aantjes 
vorige week maandag zei indéNOS-radio- 
uitzending ,,Den Haag deze week” . De 
verslaggever Henk Enklaar herinnerde in 
die uitzending aan de vergaderingen van 
ondermeer PPR en D’66 op de voor
afgaande zaterdag en hij vroeg mr. 
Aantjes: ,,De progressieve drie hebben 
besloten niet tot één progressieve volks
partij te komen. De PPR en D’ 66 hebben 
een duidelijke lijn uitgestippeld. Heeft 
het ook consequenties voor de opstelling 
van de ARP?”

Fractievoorzitter Aantjes antwoordde als 
volgt: ,,Voor ons niet. Wij hebben een 
extra-parlementaire opstelling ten aan
zien van het kabinet en die houden wij 
natuurlijk. Wat ik me wel afvraag is, of 
dit langzamerhand zonder consequenties 
kan blijven voor de kabinetssamenstel- 
ling. Als ik zie dat D’66, dat blijkt wel 
uit alle tussentijdse verkiezingen vrijwel 
in de lucht is komen te hangen en als 
Ik ook zie dat de PPR en D’66 zich 
zo uitdrukkelijk distanciëren van een 
nauwer samengaan metde P.v.d.A., terwijl 
juist dat progressief akkoord de basis is 
geweest van de hele formatie. Als ik dat 
allemaal overzie vraag ik me af, of ook 
de minister-president zich niet eens in 
zijn binnenkamer zal afvragen of de tijd 
niet veel meer rijp zou zijn voor een 
kabinet, zoals we dat ten tijde van Cals 
hebben gehad, van P.v.d.A., KVP en ARP, 
en of dat niet een veel stabieler kabinet

zou zijn om het land in deze moeilijke 
situaties te regeren, dan zijn progressief 
akkoord,”  aldus mr. Aantjes.

„LINKSGROEI”

,,Het is bekend” , zo reageerde drs. Van
Leijenhorst te Asperen op deze woorden, 
,,dat de heer Aantjes na de formatie 
dichter naar het kabinet is toegegroeid. 
In die zin heeft hij zich trouwens zelf 
ook uitgelaten. Zijn kritiek op de CHU- 
fractievoorzitter dr. Kruisinga, dat deze 
zich te kritisch tegenover het huidige 
kabinet zou opstellen, moet dan ook vooral 
aan de linksgroei van de heer Aantjes 
worden toegeschreven.”
Drs. Van Leijenhorst vond, dat de voor
liefde van de ARP-fractievoorzitter voor 
een drie-partijenkabinet van P.v.d.A, KVP 
en ARP des te meer vreemd aandoet.

als de uitspraak geplaatst wordt in het 
licht van de samenwerkingsbesprekingen 
van KVP, ARP en CHU, die thans op 
partijniveau plaatsvinden en waaraan mr. 
Aantjes ook actief deelneemt. ,,De vraag 
dient gesteld: wat wil de ARP nu werke
lijk en in welke richting moeten we den
ken als we met deze partij in gesprek 
zijn?” , aldus drs. Van Leijenhorst . 
Het christelijk-historische kamerlid wees 
op de problemen, waarvoor de drie grote 
christen-democratische partijen ten op
zichte van elkaar gesteld zijn. ,,De be
handeling van het dekkingsplan voor vol
gend jaar in de Tweede Kamer heeft op
nieuw aangetoond, dat de CHU haar een
maal ingenomen standpunt bij de kabinets
formatie heeft gehandhaafd en dat ARP 
en KVP steeds verder in het kielzog van 
Keerpunt ’72 worden meegesleept.”

H.L.

Een stukje nationaal bezit:

Waterschappen in Nederland
Hoewel in Nederland al vele eeuwen wa
terschappen bestaan, is de kennis hier
over nog lang niet algemeen. Nederland 
wordt beschermd tegen overstromingen 
en de waterschappen zorgen er voor dat 
het water in kanalen, rivieren, sloten en 
meren schoon blijft. In grote lijnen heb
ben de waterschappen tot taak: bescher
ming tegen het water van zee en rivie
ren, zorg voor de waterhuishouding, be
heer en onderhoud van land en vaarwegen 
en de zorg voor de kwaliteit van het 
water.
De waterschappen zijn overheidslicha
men: zij voeren een overheidstaak uit, 
net als provincies en gemeenten. De ta
ken van de waterschappen bepalen zich 
echter uitsluitend tot de waterstaat. Het 
grondgebied waarop een waterschap werk
zaam is vormt een waterstaatkundige 
eenheid. Water stoort zich immers niet 
aan staatkundige grenzen zoals die voor 
gemeenten, provincies en landen bestaan. , 
En of een waterschap nu 10 of 260.000 ha. 
onder zijn hoede heeft, er zal altijd een 
zekere samenhang op waterstaatkundig 
gebied bestaan. De problemen die het 
water stelt zijn echter niet in elk gebied 
gelijk.
Waterschappen hebben veelal verschil
lende benamingen, verband houdend met 
historie en vooral doelstelling. Zo kent 
men:
waterschap, hoogheemraadschap, heem
raadschap, polder, polderdistrict, dijk- 
schap, dijkring, wegschap, zuivering
schap.

BESCHERMING TEGEN HET WATER

De eerste en oudste taak van de water

schappen is het land te beschermen tegen 
het water van zee, rivieren en beken. Dat 
betekent onderhoud en verbetering van de 
waterkeringen zoals dijken, duinen en 
kaden. Als we ons realiseren dat er dicht
bevolkte gebieden zijn die 4,5 en zelfs 6 
meter onder zeeniveau liggen, dan wordt 
het duidelijk hoe belangrijk deze taak is. 
■Voor een goede bescherming moeten de 
waterkeringen voortdurend in goede staat 
zijn; eventuele beschadigingen door golf
slag of andere oorzaak ontstaan moeten 
onmiddellijk hersteld worden. Hiervoor 
zorgen de waterschappen, met uitzonde
ring van het onderhoud van enkele gedeel
ten van de zeewering, waarvoor het rijk 
zorgt.

Onderhoud alleen is niet overal voldoende, 
zoals de ramp in 1953 heeft aangetoond. 
Een groot deel van de zee- en rivier
dijken bleek toen niet bestand tegen bui
tensporige aanvallen van buiten. De dijken 
zouden hier verhoogd moeten worden, en 
dat is een kostbare aangelegenheid. Men 
bedacht er wat anders op: men besloot 
de grote zee-armen in Zeeland door mid
del van dammen af te sluiten; zodat in de 
meeste gevallen de dijken in het gebied 
daarachter niet verhoogd behoefden te 
worden. Dit plan, het Deltaplan, is thans 
gedeeltelijk door Rijkswaterstaat en zee- 
werende waterschappen voltooid. Wanneer 
het zal zijn uitgevoerd, zal de kustlijn 
circa 700 km korter zijn. Dat betekent 
dus 700 km minder dijkverzwaring én 
onderhoud. In andere gebieden en langs 
de grote rivieren moeten de dijken echter 
wél verhoogd worden. Dit werk wordt met 
voortvarendheid door de waterschappen 
in die gebieden uitgevoerd.

Zeer veel zorg vragen ook de boezem- 
kaden langs de diepgelegen polders in 
bijvoorbeeld het Hollands-Utrechtseplas- 
sengebied en de dijken langs beken en 
kleine rivieren ook elders in ons 
land. Boezemkaden zijn dikwijls niet meer 
dan 40 cm hoger dan het waterpeil. Ver
hoging is hier echter niet mogelijk omdat 
de ondergrond te zwak is voor een zwaar
der dijklichaam. Lage dijkjes moeten het 
dichtstbevolkte gebied van Nederland tegen 
het water beschermen.
De taak van de waterschappen op het ge
bied van de dijkzorg is duidelijk in het 
belang van allen!

ZORG VOOR DE
WATERBEHEERSING

De tweede taak van de waterschappen is 
het regelen van de waterhuishouding. Wa
terkeringen houden het water tegen, en 
ze doen dat naar twee kanten. Overvloe
dige regenval kan een omdijkt gebied 
,,blank”  zetten, omdat het water niet snel 
genoeg kan verdwijnen. Daarom is zo’n 
gebied opgesneden door greppels, die uit
komen in grotere sloten en boezems. Een 
boezem is een stelsel van grote water
gangen, waarin het overtollige water van 
één of meer polders wordt opgevangen, 
en waaruit het op geschikte momenten 
weer wordt geloosd, b.v. op zee door mid
del van sluizen. Deze vorm van uitwate
ring met sluizen is onbruikbaar voor ge
bieden die zó laag liggen, dat zelfs bij 
de laagste stand het water buiten de dij
ken hoger staat dan het gewenste peil 
binnen de dijken. In deze gebieden moet 
het water over de dijk naar buiten worden 
gevoerd. Vroeger zorgden molens voor 
deze taak, maar hun werk is overgenomen 
door moderne gemalen, die het teveel 
aan water uit de polder ,,slaan”  op een 
boezemwater. Is er door langdurige droog
te te weinig water, dan wordt water,,inge
laten”  uit de boezem. Deze waterhuis
houding is natuurlijk voor iedereen be

langrijk, want iedereen wil zijn voeten 
droog houden. Wanneer de bemaling van 
een dergelijk gebied zou worden stop
gezet, zou het tot ondergang gedoemd zijn: 
wegen en gebouwen kwamen dan onder 
water. De flatgebouwen in de Alexander- 
polder (bij Rotterdam) zouden tot de twee
de verdieping onder water verdwijnen, als 
de bemaling van deze diepgelegen polder 
(6,78 m beneden NAP) gestaakt zou wor
den. Maar ook in de hogere gebieden van 
Nederland, die in het oosten en zuiden, is 
de taak van de waterbeheersing belang
rijk. En daar moet bovendien rekening 
worden gehouden met overtollig water dat 
van buiten onze landsgrenzen rivieren en 
beken belast.
Zonder een alerte waterschapszorg zou 
het water in de city-promenade van Al
melo zo af en toe een meter hoog staan! 
Zoals gezegd heeft ook de stedeling pro
fijt van deze waterschapstaak. Steden 
scheppen eigenlijk extra problemen voor 
de waterhuishouding. Immers, regenwa
ter dringt de bodem in en beïnvloedt het 
grondwaterpeil. Maar het van verharde 
oppervlakken als daken, straten en pleinen 
komende regenwater stroomt in het al
gemeen met grote snelheid in de riolen 
en spoelt als een soort vloedgolf in het 
afwateringssysteem. Bij zware regen
val of bij dooi kan dat extra bemaling no
dig maken. Voor elke stadsuitbreiding zal 
het afvoersysteem onder de loupe moeten 
worden genomen. Ook hier vervult het wa
terschap een taak voor de stedeling. 
Voor de landbouwers, veehouders en tuin
ders is het van het grootste belang dat 
het grondwater op het gewenste peil wordt 
gehouden. In bijzondere gevallen kan het 
daarbij om enkele centimeters gaan, zoals 
in het bloembollengebied. Hier mag het 
peil maar een speling van hooguit 5 cm 
hebben. Een paar centimeter te hoog en 
de bollen zouden verrotten; een paar cen
timeter te laag en de bollen zouden ver
drogen.
Vaak moeten in een polder verschillende
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peilen worden aangehouden (er is er één 
met twee en dertig peilen). Met behulp 
van schutjes, stuwen en sluizen moet 
de poldermachinist deze nauwkeurig bij- 
houden. Bovendien is er meestal sprake 
van een zomer- en een winterpeil. Het 
handhaven van het vereiste peil is alleen 
mogelijk als het hele systeem van grep
pels, sloten en watergangen in onberis
pelijke staat verkeert.
Dat wil zeggen dat de stroming van het 
water niet belet wordt door riet of an
dere planten of door ondiepten. Het 
schoonhouden van de hoofdwatergangen 
wordt meestal door de waterschappen 
zelf verzorgd. De kleinere watergangen 
moeten door de eigenaren of de pachters 
van het naastgelegen land worden schoon- 
gehouden. Het waterschap controleert dat 
tijdens de schouw die van tevoren wordt 
aangekondigd.
Als de zaak niet in orde is, kan de nala
tige beboet worden. De bevoegdheid van 
de waterschappen om deze eisen te stel
len en boetes op te leggen, is door de 
wet, de Keurenwet, mogelijk gemaakt en 
uitgewerkt in politieverordeningen, die 
in de waterschapswereld ,,keuren”  wor
den genoemd.

BEHEER EN ONDERHOUD
VAN LAND- EN
VAARWEGEN

Sommige waterschappen zijn belast met 
het beheer en onderhoud van plattelands- 
wegen. Het betreft dan niet zelden wegen 
op dijken. Ter bescherming van de dijk 
kan het waterschap bevorderen dat er 
geen zwaar verkeer over mag rijden. Een 
aantal waterschappen heeft tot taak hun 
wateren bevaarbaar te houden. Zij moe
ten dus voor voldoende diepte in de wa
terwegen en voor een hoog genoeg water
peil zorgen.
Ook hebben waterschappen de taak te zor
gen voor de kwaliteit van het water. Se
dert 1950 werd het eerste waterschap 
met een dergelijke taak belast. Een vol
gend artikel zal dit aspect verder be
handelen.
(Gegevens ontleend aan waterschappen in 
Nederland, uitgave Unie van Waterschap
pen).

V. D.

Moeilijke woorden in 
De Nederlander
Als politiek een vak is, dan moet er een 
vaktaal bestaan. Het woord politiek is 
zelf afkomstig uit het Grieks, maar vol
ledig ingeburgerd. Al biedt het grote 
ruimte tot verschillende uitleg........

Ook De Nederlander -  een politiek blad -  
gebruikt vaktaal. Hoe meer men zich in 
politiek verdiept (er zijn tal van mogelijk
heden voor: n.1. een groot aantal politiek- 
wetenschappelijke periodieken) hoe meer 
vaktermen = moeilijke woorden komt men 
tegen.

De Nederlander zal niet opzettelijk moei
lijke woorden gebruiken als er ook Neder
landse woorden voor een bepaald begrip 
bestaan, dat is onbeleefd en zou de lezer 
geregeld dwingen een woordenboek op te 
slaan.
De heer Poot uit Schiedam schrijft de 
redactie dat hij de zinsnede ,,urbanisatie- 
graad is van invloed op de relatie be
stuurder - bestuurde”  niet begrijpt, in 
een artikel in het ledencontactblad (no
vember).
De redactie heeft echter letterlijk ge
citeerd en kan dus zo ’n zinnetj.e niet in 
eigen woorden weergeven. Wet heeft de 
redactie getracht, in het voorafgaande 
gedeelte van de bedoelde alinea in het 
verslag over de CDA-conferentie- over 
collegevorming, zie het ledencontactblad 
van vrijdag 23 nbvember, pag. 6, 
,,Program-colleges gewenst” , te zeggen 
dat ,,duidelijk werd tenslotte, dat pro
gramma en personen in grote en kleine 
gemeenten een verschillende benadering 
behoeven” .
Met de weergave van het citaat van 
mevr. ir. Nellien de Ruiter, n.1. dat de 
urbanisatiegraad van invloed is op de 
relatie bestuurder - bestuurde, is alleen 
bedoeld samen te vatten hetgeen in een 
uitvoerige discussie kwam vast te staan, 
n.1. hoe kleiner de gemeente, hoe be
langrijken de personen op de lijst en hoe 
groter de gemeente, hoe belangrijken het 
programma voor de kiezers wordt, omdat

men die personen gewoon niet kent.

Het zou overigens goed zijn, daar als lid 
van een kiesvereniging aan te denken bij 
het uitbrengen van uw stem op de ver
gadering van uw vereniging voor het 
samenstellen van de lijst voor de ge

meenteraadsverkiezingen. Al te gemakke
lijk wordt iemand op de lijst gezet van
wege de locale bekendheid. Daar geloof ik 
gewoon niet in als er b.v. meer dan 
25.000 mensen in een gemeente wonen.

Van Dijk.

Zo denk ik 
er over

Polarisatie ?
in de vergaderingen van de christelijk- 
historische kiesvereniging ,,Gezag en
Vrijheid”  te Utrecht (kieskring II) is de 
laatste tijd ernstige bezorgdheid naar 
voren gekomen over de verwijdering, 
die zich sinds de laatste verkiezingen 
voltrokken heeft tussen de landelijke lei
ding van KVP en ARP enerzijds en die 
van de CHU anderzijds.
Die tegenstelling is nog verder ver
scherpt door de felle aanval die de heer 
Kruisinga in het artikel in de Neder
lander van 19 oktober j.1. doet op het 
beleid van het kabinet Den Uyl: een kabi
net waar KVP en AR wel deel van uit
maken.
Het is voor ons dan ook onbegrijpelijk, 
dat men niet of met z ’n drieen aan het 
kabinet heeft deelgenomen of er met z ’n 
drieen buiten is gebleven.
Deze eenheid in CDA verband had voorop 
moeten blijven staan! Dat eenzelfde tegen
stelling ook binnenin de CHU speelt blijkt 
overduidelijk uit diezelfde Nederlander 
van 19 oktober j.1., waarin de felle aan
val van de heer Kruisinga t.o.v. het ka-

|De redactie van „de Nederlander” behoudt 
■zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten.

binet Den Uyl zeker geen versterking kan 
betekenen voor de samenwerking binnen 
CDA verband, terwijl de artikelen van 
voorzitter Van Verschuer en de heer De 
Kruyf hier juist sterk voor pleiten.
Deze vorm van polarisatie is onze partij 
van origine toch eigenlijk vreemd?
Wij zouden de huidige Tweede Kamer
fractie van de CHU met klem willen 
verzoeken zich zoveel mogelijk te willen 
opstellen in de geest van het partijen
congres te Apeldoorn.
Hier ligt volgens ons de toekomst voor de 
christelijke partijvorming in Nederland. 
Een aantal van onze leden zou zich in 
de toekomst in een afzonderlijke CHU 
ook beslist niet meer thuis kunnen voelen. 
Vooral niet als het beleid dan ook nog 
gericht moet worden op ledenwinst die 
afkomstig is van de AR.
Op deze manier werken we toch mee aan 
een vorm van polarisatie, die ervoor zal 
zorgen, dat het in de toekomst nog moei
lijken zal worden de samenwerking in CDA 
verband te realiseren.
Utrecht H. C. Diks, secretaris.

U A M A D  D  % / GASLEIDINGEN
■  D #  1w • KABELWERKEN
VALKENBURG - Z.H. Telefoon 01718-16741- 
VEENDAM - Telefoon 05789-3800

ZINKERS

Voor UW
★  Dieselolie, Benzine, Petroleum,
★  Kolen, HuisbrandoMe,
★  Ta n'k-tran sporten
★  Butaan en Propaangas
★  Campingflessen vullen
★  Container-vuilafvoer

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
WEST-VARKENOORDSEWEG 470 
ROTTERDAM-24 - Telefoon 190200 
Telefoon 325011 afdeling containers

BUDDINGH NATUURSTEEN B.V.
Kanaalweg 10-11 — Telefoon 08385-19119

VEEN EN DAAL

RIJDAM

alphen aan den rijn 
07120-91543 
043-21248 
maastricht

NV TECHNISCH BUREAU 
ALPHEN AAN DEN RJJN

metaalspuiten
machinebouw
staalkonstrukties
kranenbouw
Foerwerken

BETONFABRIEK .VRIJENBAN’
A. M. MOEKE

Rotterdamseweg 376 - Delft 
Telefoon 015-560193 - b.g.g. 124008

BETONWAREN

MAKELAARSKANTOOR
HOOGENRAAD

HAAGWEG 171 - TELEFOON 070-996560 
RIJSWIJK (Z.-H.)

Onroerende goederen - Hypotheken - Taxatiën

4 V e r i t e v o g c l  & Z o o n  A s s u r a n t i ë n

Badhuisstraat 55 
Viissmgen 
Telef. 0118'4-4461

E
Uw vertrouwen waard

L E T Z E R  V E N T E V O G E L
M A K E L A A H S M A A T S C H A P

INTERIEURVERZORGING B.V.

Asselsestraat 21-23 
Apeldoorn, tel. 12908 
Th. a Kempis- 
straat 59-61 
Zwolle, tel. 16157

KAMERBREED
TAPIJT
4000 m2 in voorraad
KARPETTEN
BEDDEN
GORDIJNSTOFFEN
BANKSTELLEN
SLAAPKAMER.
AMEUBLEMENTEN
enz.
800 m2 toonruimte

AANNEMERS KASSENBOUW

FIRMA SCHOTTE

N.V. AANNEMERSBEDRIJF

Ph. d e  Koning Jr.
VOOR ALLE BETONWERKEN

Oude Leedeweg 83-87 
Telefoon 01736-2335-2464 

Pijnacker

Vissersbuurt 110
Telefoon 01850-39543-51543 - Papendrecht

Stelt u prijs op

VAKWERK

KWALITEITS- 
ARTIKELEN

dan

VAN
ZEBEN'S

Woninginrichtfng N.V.

Laarstraat 12-20 
Zutphen

Goed idee... voor uw bont in 
ieder geval kijken bij de groot
ste en goedkoopste bontzaak 
van Nederland.
Duizenden korte en lange 

BONTMANTELS 
bonthoeden en -colliers tegen 
aantrekkelijke lage, betaalba
re prijzen! Bont kopen is een 
zaak van vertrouwen. Een 
3-jarig garantie-certificaat is 
dat vertrouwen waard. Meer 
waarborg voor bont. De Bont- 
koning. Hoogstraat 97, Rotter- 
dam-C,tel.010-117.117.Groot 
parkeerterrein voor zaak. 
Hooghuisstraat 3 (straat 
schuin t/o  Hema), Eindhoven. 
Tel. 040-61100. Vrijdag koop
avond tot 9 uur. Voorstreek 
71, Leeuwarden, tel. 05100- 
20713. (In Leeuwarden is 
géén koopavond). Bij koop 
voor 2 personen per bus, trein 
of eigen auto wordt reisgeld 
terug betaald. Dus gratis rei
zen.
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B a a n
Voor nieuw of 

occasion

AUTOMOBIELBEDRIJF

SUCCES
Callenbachstraat 1 

NIJKERK 
Tel. 03494-1661

BOUWBEDRIJF

Fa. C. Spijker 
& Zn.
Van Ostadelaan 61 
Telefoon: 
'02190-11189-16777 
HILVERSUM

Voor LOODGIETERS-, GAS, SANITAIRE- EN 
LEIWERKEN

(oök asfalt-shingles) in en op uw 
bouwwerken naar het sinds 1848 be
kende en vertrouwde adres:

GEBR. BEKKER N .V .
KELDERS 27 - LEEUWARDEN 
TELEFOON 05100-20841

I
I

V A N  DE BUNT-
RIJN SBURGER
N .V.

mengvoeders ^  granen bloem en meel 
■A kunstmeststoffen -k  ruwvoeders

Nijverheidsstraat ■24' Telefoon 2342 - Nijkerk

BOUWBEDRIJF 
P. HULSBOS Jzn. B.V.

NIEUW VENNEP - Telefoon 02526-2277  

ABBENES ■ Telefoon 02524-226

KERKEN- EN SCMOLENBOUWERS 
BURGERLIJKE EN UTILITEITSBOUW

STIJGENDE O M Z ET !
Dan Icwaliteitsvleeswaren en -eerste klas 
vatkens- en rundvlees in uw toonbank van;

Stroom berg's
Exportslachterijen en 
V'leeswarenfabriek'N.V. - Ede

Belt U eens voor offerte of proefbestelling 
Telefoon 08380/19004 (7 lijnen)

politieke partijen, demokfatisering, nieuwe bestuursvormen, so- 
ciaal-ekonomisch bêleid, woningbouw . . .

REGEREN - REAGEREN, een cursus burgerschapskunde

40 schriftelijke lessen voor 2 5 . -

" "  I» —..II
Partijen en partijstelsels, volksvertegenwoordigers, recht en 
rechtspraak, gemeente en provincie, miilieubebeer..  .

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteringscursus

12 schriftelijke lessen +  documentatie voor 9 . 5 0

Ontwikkelingshulp, kolonialisme, bewaperfingswedloop, bevol
kingsexplosie, internationale samenwerking . . .

WERELD OP HANDEN, een cursus over ontwikkelingssamenwerking

10 schriftelij'ke lessen + documentatie voor 1 0 . -  (i.s.m. NOVIB)

Het raadlidmaatschap, de begroting, ruimtelij'ke ordening, sub
sidieregelingen, gewestvofming . ..

DE GEMEENTERAAD, een cursus gemeentepolitiek
23 schriftelijke lessen voor 20.-

Wet op de ondernemingsraden, vergadertechniek, bedrijfsecono
mie, de vakbeweging, soöiale verzekeringen, personeelsbeleid . ..

DE ONDERNEMINGSRAAD, een cursus voor ondernemingsraadsleden

,34 schriftelijke lessen voor 3 5 . -

Vraag nog heden een folder voor nadere inlichtingen onder ver- 
hielding van de letters NR bij

STICHTING BURGERSCHAPSKUN DE

Postbus 349, Leiden, telefoon (01710) 46803

Kistenfabriek
Nijkerk

N. DE BOER

'ék\

B.V. D. BROERSMA &  ZO NEN
INTERNATIONALE TRANSPORTONDERNEMING

STROOBOS 
TEL. 05123-441 
TELEX 46018 
BODEGRAVEN 
TEL. 01726-2643
Vraagt eens vrijblijvend inlichtingen omtrent de 
vele mogelijkheden tot snel en rechtstreeks 
vervoer.

‘ Regelmatigepagediensten naar en van geheel West-Duitsland, oa. ook Bodensee, 
Allgau, Müncher

' Gelegenheid voor opslag in douaneloods aan de grens.
' Behandeling douane-formaliteiten.
' Verdelingen doorzending goederen door geheel Nederlanri
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Duideli/k beleid kan heel een volk stimuleren
Er wordt een olietekort van 25 procent 
verwacht. Wordt niet ingegrepen dan kan 
dit een produktieverlies betekenen van 
10 procent, waardoor het aantal werk
lozen van 100.000 op 250.000 kan ko
men. Om deze redenen vraagt de rege
ring machtiging van het parlement -om 
te kunnen ingrijpen in lonen, inkomens, 
prijzen, ontslagmogelijkheden, enz. Al
dus het nieuws van het afgelopen week
end.

Dat de situatie ernstig is zal niemand 
ontkennen. Dat daarom krachtige maat
regelen nodig zullen zijn, daar zal ieder 
begrip voor hebben. Maar dat we daar
bij nuchter moeten blijven en vooral zul
len moeten waken geen paniek te zaaien, 
is evenzo duidelijk, ja hoogst noodzake
lijk. Vandaar dat we hiernaast een com
mentaar uit de NRC/Handelsblad van j.1. 
zaterdag afdrukken, dat ons wijst op het 
heilloze van paniekzaaierij en ons met 
beide benen op de grond wil houden.

De regering zal inderdaad belangrijke 
bevoegdheden moeten hebben om op slag
vaardige wijze te kunnen handelen. In 
nauw overleg met parlement en bedrijfs
leven (werknemers en werkgevers, mid
denstand en landbouw) zal men tot een 
rechtvaardige verdeling van de lasten

moeten komen. Daar zal veel en bekwa
me stuurkracht voor nodig zijn. Maar het 
geven van die bevoegdheden aan de rege
ring zal er niet toe mogen leiden dat het 
parlement alle controle verliest.

Dat zal slechts mogelijk zijn, wanneer 
het parlement regelmatig én vooral tij
dig wordt geïnformeerd. Dat de minister
president voor dit doel deze week een 
gesprek zal hebben met de heren Wiegel 
en Kruisinga, om daarmee ,,de oppositie”  
in te lichten, lijkt ons vanzelfsprekend. 
Maar het is wel laat, immers reeds 
10 dagen geleden werden gesprekken ge
voerd met werknemers- en werkgevers
organisaties. Wil men deze moeilijke 
situatie echt samen dragen, dan zal het 
nodig zijn ook de oppositie tijdig te in
formeren.
Temeer omdat nu reeds een brok wan
trouwen de kop opsteekt. U kunt om u 
heen horen dat de regering de huidige toe
stand wil misbruiken, dat men deze crisis 
wil aangrijpen voor eigen doeleinden voor 
méér macht, in tegenstelling tot wat deze 
regering nog slechts kort geleden be
loofde: spreiding van macht. Dergelijk 
wantrouwen dient onmiddellijk en duide
lijk de kop ingedrukt, dat mag zelfs niet

Geen paniek
PANIEKZAAIERIJ is hetpatentmid- 
del om in een situatie van algemene 
onzekerheid een economische de
pressie te forceren. Geen beleid 
is bestand tegen de zelfvervullende 
profetieën van navelstarende be
drijfstakken, die voor zichzelf uit
rekenen door wat voor rampen zij 
wel als gevolg van de olieschaarste 
zullen worden getroffen. Wanneer 
dan een zogenaamd gezaghebbend 
man, die Kroonlid is van de SER 
en een van de ,,wijze mannen” die 
adviezen uitbrengen over het sociaal- 
economisch beleid, via een ochtend
blad onverantwoord alarmerende 
boodschappen over het argeloze pu
bliek uitstort, dan is geen Den Uyl 
meer in staat een nationale paniek 
tegen te houden met nuchtere, kal
merende televisietoespraken. Die 
paniek uit zich dan ook in een zinloze 
hamsterwoede, die de onheilsprofe
tie van prof. dr. D. B. J. Schouten 
in vervulling zal doen gaan. Er komt 
immers distributie van alle eerste 
levensbehoeften, zoals het Kroonlid 
al heeft aangekondigd, als het publiek 
de schaarste zelf veroorzaakt. 
Internationaal is er bovendien al een 
speculatie tegen de gulden aan de 
gang, die wordt teweeggebracht door 
de slechte berichten over de Neder
landse economie.

HET WORDT ZO langzamerhand tijd 
de feiten wat nuchterder onder ogen 
te zien. Speculatieve berekeningen 
over de mogelijke toeneming van de 
werkloosheid bij een gegeven beper
king van de olietoevoer mogen aar
dige oefeningen zijn van econome
tristen die nog niet eerder de kans 
hebben gekregen te excerceren met 
schaarsteverschijnselen in hun mo
dellen, erg zinvol zijn ze niet, zo
lang niet duidelijk is hoe lang de 
boycot duurt, hoe groot de omvang 
van de beperkingen in toevoer en 
produktie is en hoe het bedrijfsle
ven daarop zal reageren. Het is goed 
zich de ernst van de feiten te rea
liseren en zich te prepareren op een 
inkrimping van de bedrijvigheid en 
vermindering van de groeiende wel
vaart. Maar de omvang van de eco
nomische terugslag kan door een 
verstandig beleid van de regering 
en bezonnen reacties van het be
drijfsleven worden beperkt. De pe

riode van acute schaarste door de 
boycot kan worden overbrugd zon
der al te veel schade aan ons pro- 
duktie-apparaat, indien de vermin
dering van de olievoorraden gepaard 
gaat met een gelijktijdige en even
redige besparing op het olieverbruik 
die zo min mogelijk ten koste gaat 
van de produktie.

Te weinig wordt er de aandacht op 
gevestigd dat ons land niet geheel 
verstoken is van olietoevoer en 
over een eigen energiebron beschikt. 
De oliestroom blijft zeker voor 75 
procent in stand en dat kan genoeg 
zijn om de werkgelegenheid groten
deels te handhaven. Door distribu
tie van benzine en besparingen van 
particulieren en bedrijven zelf kun
nen wij ons een periode van respijt 
gunnen waarvan gebruik kan worden 
gemaakt om over te schakelen van 
olie op aardgas en op andere ener
giebronnen. Ondernemingen zouden 
van die periode ook gebruik kunnen 
maken om hun produktie over te 
schakelen op produkten die minder 
energie vragen.

DE EXTRA KOSTEN die dit aan
passingsproces met zich zal bren
gen en de extra uitgaven voor be
strijding van de werkloosheid ma
ken een beperking van de consump
tieve bestedingen noodzakelijk. Ook 
in de overheidsbestedingen zullen 
verschuivingen nodig zijn.
De extra inspanning die de bestrij
ding van de gevolgen van de olie
crisis vergt, dwingt tot een matiging 
van lonen en alle andere inkomens. 
De ruimte die in 1974 beschikbaar 
is, zal geheel of grotendeels ge
bruikt moeten worden om overheid 
en bedrijven in staat te stellen pro
duktie en werkgelegenheid zoveel 
mogelijk in stand te houden. Een 
beperking van overheidsuitgaven is 
minder zinvol, omdat bij een terug
gang van de particuliere investe
ringen en een toeneming van de 
werkloosheid extra overheids
uitgaven juist nodig zullen zijn om 
verder inzakken van de conjunctuur 
te voorkomen. Voor die extra uit
gaven zal ten dele ruimte moeten 
worden gemaakt door bezuinigin
gen op minder urgente overheids
taken, grotendeels zullen ze door 
leningen op de kapitaalmarkt ge
financierd moeten worden.
Tot zover het commentaar in NRC/ 
Handelsblad.

smeulen, laat staan branden, want dan 
eerst zal met recht de paniek ontbran
den en door polarisatie ons volk em 
heilloze weg op gaan. Ten koste van ons 
aller bestaan, want zulk wantrouwen houdt 
niet stil bij onze grenzen, maar zal als 
een ,,olie” -vlek internationaal ons imago 
aantasten en ons meer en langduriger 
schade berokkenen dan een - tijdelijk - 
tekort aan olie. Laten alle partijen, re
gering, parlement en bedrijfsleven dit 
terdege beseffen.

Gelukkig zien we rondom ons een dui
delijke zin voor de realiteit. De hamster
woede zakt in elkaar, daardoor kunnen de 
prijzen zich weer herstellen, of op z’n 
minst stabiliseren. Terwijl in allerlei 
landen verordeningen en regelingen moe
ten worden getroffen t.a.v. snelheidsbe
perkingen enz., zien we in ons land 
een voortreffelijke vrijwillige discipline 
in snelheid, vermindering in gebruik van 
licht en warmte. Er is een goed begrip 
voor het feit dat men zuiniger en ver
standiger met energie moet omspringen. 
Laat men met elkaar die sfeer, dat begrip 
en die nuchtere welwillendheid behouden. 
Maar wel samen en met elkaar.

Dat zal van de regering niet alleen een 
krachtige aanpak, maar vooral ook een

evenwichtig beleid vragen. Een beleid 
dat steunt op betrouwbare gegevens. Na
tuurlijk zal het niet altijd mogelijk zijn 
alle aanwezige informatie te verstrek
ken, daar zal men rekening mee moeten 
houden. Maar wil men ieders medewer-- 
king, dan hebben zij van wie medewerking 
wordt gevraagd, recht op die gegevens, die 
hun er van overtuigen dat terecht die 
maatregelen nodig zijn, die men vraagt.

Dan ook kan de wereld - ook de Arabische - 
er van overtuigd worden dat het nog altijd 
interessant is met Nederland zaken te 
doen. Waardoor het bedrijfsleven gesti
muleerd wordt de produktiebeperking tot 
het uiterste te voorkomen, de werkgele
genheid wordt behouden en het vertrou
wen in onze munt wordt hersteld.

Dit zal van de politieke partijen in ons 
land, de werknemers en werkgevers, meer 
dan gewone medewerking vragen. Voor 
de Christen-democratische partijen, die 
in het verleden reeds meermalen hun sta
biliserende invloed konden laten gelden, 
liggen hier ongetwijfeld bijzondere mo
gelijkheden. Moge onze Unie daarin op 
haar eigen wijze duidelijk en concreet 
haar antwoord en voortdurende inbreng 
hebben.

B.

Drs. Tilanus in CH-Tijdschrift:

Geef kabinetsformateur status 
van minister zonder portefeuille
Een kabinetsformateur zou wellicht de 
status van minister zonder portefeuille 
gegeven moeten worden. Hij zou daarbij 
niet de verplichting moeten hebben om 
het beraad van het demissionaire kabinet 
bij te wonen. Maar hij kan wel tijdens 
zijn arbeid door de Kamer ter verant
woording worden geroepen. Dat kan uit
monden in een motie van vertrouwen, 
zodat hij weet dat hij met een meer
derheid van de Kamer verder kan gaan. 
Het kan ook uitmonden in een motie 
van afkeuring, waaruit hij zijn konse- 
quentie kan trekken. Hij moet dan heen
gaan, tenzij hij een andere werkwijze 
gaat volgen.

De suggestie doet drs. A.D.W. Tila
nus, in het dezer dagen verschenen de
cembernummer van het CH-Tijdschrift. 
De oud-fraktievoorzitter van de CHU be
spreekt enkele staatsrechtelijke aspec
ten van de jongste formatie.

Tilanus beklemtoont dat de uitspraak van 
de Kamer zich uitsluitend richt op de 
werkwijze van de formateur: niet op 
zijn keuze als formateur door de Ko
ningin.

Hij komt tot deze gedachte naar aan
leiding van de ervaringen in de jong
ste kabinetsformatie. De drie christen
democratische frakties schreven op 23 
februari aan Burger een brief die er 
op neer kwam dat hij moest ophouden 
omdat hij geen inspraak in program en 
redelijke zetelverdeling in het vooruit
zicht stelde. Maar Burger ging door.

De schrijver deelt mee dat toen in in
formele gesprekken een aantal moge
lijkheden zijn overwogen om aan de for- 
matie-Burger een eind te maken. Hij 
noemt vier voorbeelden, waaronder een 
debat in de Kamer of een verzoek van 
de fraktieleiders aan de Koningin.
De geopperde ideeën bleken echter niet 
goed uitvoerbaar. Er bleek een machte
loosheid om een lormateur die niet aan

drs. A. D. W. Tilanus

zijn opdracht kan voldoen en wiens werk
wijze werd afgewezen, zijn werk te doen 
beëindigen.

Tilanus bepleit voorts naast de advie
zen van de fraktievoorzitters aan de 
Koningin ook de adviezen van beide Ka
mervoorzitters openbaar te maken. Hij 
meent dat juist bij deze formatie de keu
ze van de informateur duidelijker had 
hunnen worden dan uit de verdeelde ad
viezen der fraktievoorzitters was op te 
maken.

PRECONSTITUEREND BERAAD

De oud fraktievoorzitter van de CHU 
plaatst voorts een reeks vragen bij de 
gevolgde methode van het zogenaamde 
preconstituerend beraad. Hij noemt dit 
een knap gevonden methode maar in feite

Vervolg op pagina 3
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PARLEMENTARIA

CHU betreurt vermindering 
defensiebegroting
„Wij betreuren de voorgestelde vermin
dering van de defensiebegroting voor 1973 
en het niveau van de voorgestelde begro- ; 
ting 1974. De militairen die zich voor onze' 
verdediging inzetten, hebben er recht op 
over goede gereedschappen te kunnen 
beschikken. Daarvoor is een - helaas - 
nog steeds groeiende hoeveelheid geld 
nodig. Of het 'mogelijk zal zijn de groei 
van de defensie-uitgaven geen gelijke tred 
te doen houden met de groei van het na
tionaal inkomen kan thans nog niet worden 
beoordeeld. Enerzijds is er een niet te 
ontkennen achterstand bij de investerin
gen; anderzijds staat over de mogelijke 
besparing nog niets vast.”

Tot deze conclusie kwam de CH-afge- 
vaardigde mr. W. Schollen, vorige week 
in de Tweede Kamer, tijdens het debat 
over de begroting van defensie.
Spreker plaatste deze kanttekening tegen 
de achtergrond van de nog bestaande 
onzekerheid over de herverdeling van 
taken binnen NAVO-verband. De CHU 
acht de keuze voor dit herverdelings- 
beleid juist. Maar men mag er op korte ■ 
termijn geen wonderen van verwachten.

We moeten oppassen dat onze NAVO- 
partners niet gaan denken dat het Neder
land primair niet gaat om herverdeling 
van taken maar om een vermindering van 
defensielasten, los van de bondgenoot
schappelijke verplichtingen. ,,Loop daar
om met uw voorstellen niet vooruit op 
de nog ongewisse resultaten van het over
leg ,”  zei Schollen tegen minister Vre- 
deling.
Hij vroeg zich voorts af of de bestaande 
achterstand op materieel gebied - met 
name ten aanzien van onderzeebootjagers, 
starfighters en werkvoertuigen - geen 
handicap zal zijn bij het overleg over de 
herverdeling van taken. ,,Zullen onze 
gesprekspartners niet de eis stellen dat 
wij onze defensie-inspanning niet ver
minderen, alvorens zij met een her
verdeling van taken akkoord zullen gaan.

Schollen zei in dit verband ook dat in 
de komende jaren nog weinig concrete 
resultaten zijn te verwachten van de 
besprekingen in Wenen over beperking 
van de bewapening. De voorstellen die 
nu op tafel liggen brengen ons land tot 
1977 geen vermindering van troepen en

daarna maar zeer beperkt. Het kabinet 
mag daarom niet rekenen op lagere de
fensielasten in deze kabinetsperiode.

GENERAALSRUZIE

De CH-afgevaardigde herinnerde er aan 
dat reeds voor de derde maal een voor
lopige defensiebegroting wordt besproken. 
De begroting 1972 was voorlopig, in af
wachting van de instelling van de latere 
commissie-Van Rijckevorsel; de begro
ting 1973 was voorlopig in verband met de 
bestudering van het rapport van deze 
commissie. Nu bespreken we een voor
lopige begroting in afwachting van de 
defensienota.

De defensie bevindt zich al jaren in 
onzekerheid. Die onzekerheid leidt tot het 
uitstellen van beslissingen; het ad hoe 
nemen van maatregelen die niet meer 
uitgesteld kunnen worden en tot verwar
ring en onenigheid bij het apparaat. Het 
defensie-apparaat staat niet alleen in de 
branding; het wordt door die branding 
ook beschadigd.

,,De generaalsruzie, die tot op de dag 
van vandaag in alle onsympathieke hevig
heid doorgaat, illustreert deze schade. 
Want hoe kan de troep goed funktioneren, 
wanneer de leiding zo verdeeld is? De 
beslissing van generaal Meijnderts, die 
zich hoe langer hoe meer als een soort 
Patton-figuur heeft ontwikkeld, om thans 
ook de dienst vervroegd te verlaten, be
vestigt mijns inziens de juistheid van de 
beslissing van de minister hem niet tot 
chef-staf te benoemen,”  aldus Schollen.

Spreker vroeg voorts welke funktie het 
rapport-Van Rijckevorsel nog heeft bij 
de voorbereiding van de defensie-nota; 
en welke samenhang er is tussen het

uitbrengen van deze nota en de financiële 
meerjarenramingen.

Mr. Schollen meende dat een woord van 
waardering op zijn plaats is voor al 
diegenen in de krijgsmacht, die zich 
alle onzekerheid ten spijt, inzetten voor 
de veiligheid van ons land.
Door alle kritiek die er de laatste jaren 
op de krijgsmacht is neergedaald, be
kruipen veel mensen in die krijgsmacht 
wel eens twijfels of ,,de politiek”  hun 
inzet en arbeid nog wel op waarde schat. 
Ik stel er prijs op namens de CHU 
heel duidelijk uit te spreken dat iedereen,' 
die in de krijgsmacht met plichtsbesef 
en gevoel voor verantwoordelijkheid zijn 
taak vervult, op onze waardering en steun 
mag rekenen, aldus Schollen.
Spreker maakte^ tenslotte een aantal op
merkingen over afzonderlijke begrotings
posten.
De Zeven Provinciën dient zijns inziens 
niet uit de vaart te worden genomen 
voordat een nieuw schip beschikbaar is. 
In tegenstelling tot de De Ruyter, is deze 
kruiser gemoderniseerd en heeft het nog 
lang grote waarde.

Het aantal vrijwilligers, waaronder be- 
roepspersoneel, kort-verbanders en vrij
willig dienenden, dient snel te worden 
vergroot omdat anders diensttijdverkor- 
tingen, waar wij in beginsel voor zijn, 
tot onhoudbare toestanden leidt.

De CHU streeft met zeer veel anderen 
naar vrede in vrijheid en rechtvaardig
heid. Om deze te beschermen tegen aan
randing zijn wij bereid tot gewapende 
weerbaarheid en tot het brengen van de 
daarvoor noodzakelijke financiële offers, 
aldus de CHU-woordvoerder.

H. van Spanning.

Wisselink in Tweede Kam er:

Goed materiaal en goed werkklimaat 
moeten samengaan in leger
Bij het realiseren van gevechtskracht 
gaat het om een onverbrekelijk samen
stel van materieel en personeel. Goed 
materiaal en een goed werk klimaat dienen 
samen te gaan. De militairen hebben er 
behoefte aan te weten, waar zij aan toe 
zijn. Dit verhoogt de motivatie en daarmee 
de paraatheid. Dit zei H. Wisselink bij 
de behandeling van de begroting van 
defensie, in de Tweede Kamer.

Hij wees in zijn betoog op het nog steeds 
aktuele rapport van de Lohmanstichting 
,,Naar een Veiligheidsbeleid nieuwe stijl” . 
Daarin worden twee voorwaarden genoemd 
voor een optimale defensiestruktuur: een 
doelgericht en krachtig beleid; en het 
scheppen van een goed werkklimaat voor 
het personeel.

Hij vroeg in dit verband aandacht voor de 
defensievoorlichting. Wat is de bedoeling 
van de reorganisatie van de voorlichtings
dienst? Zijn de bewindslieden bereid de 
nodige garanties in te bouwen, op dat de 
voorlichting naar buiten zowel als naar 
binnen zuiver en objectief wordt uitgedra
gen, en niet verzeild raakt in politiek 
vaarwater? Ten aanzien van de interne 
voorlichting deed Wisselink de suggestie, 
eens te experimenteren met een goed 
public relations buro.

VORMING EN SCHOLING

Spreker wees er op dat de belangenorga
nisatie van onderofficieren heeft gesteld 
dat de algemene vorming nog teveel 
de franje van de opleiding is. Het is hard

In Eerste Kam er

dr. K. de Vries op de bres 

voor partiële leerplicht

Jongstleden dinsdag 11 december sprak 
dr. De Vries in de Eerste Kamer naar 
aanleiding van het wetsontwerp Wijziging 
van de Leerplichtwet 1969, het invoeren 
van een twee-dagenprogramma voor vijf
tienjarige werkende jongeren, met ingang 
van 1 augustus 1974.

Voor wat betreft de voorlichting over dit 
onderwerp aan de gemeente-ambtenaren,' 
constateerde dr. De Vries dat van de 846 
gemeenten in ons land slechts 419 ambte
naren de serie twee-daagse óursussen 
van het Instituut voor Bestuursweten
schappen heeft gevolgd. Minder dan de 
helft, zei het CHU-Tweede Kamerlid De 
Vries teleurgesteld.

De Vries vroeg de Minister van Onderwijs 
of een nieuwe oproep om deel te nemen 
aan deze voorlichtingscursussen succes 
had gehad, dit naar aanleiding van een 
verontrustend rapport van drie vormings
werkers die tot de conclusie kwamen dat 
de overgrote meerderheid van de Neder
landse gemeenten de taken, welke hun 
volgens de leerplichtwet zijn toegewezen

niet of gebrekkig uitvoert, met als gevolg, 
aldus het rapport, dat de partiële leer
plicht voor 15- en 16-jarige werkende 
jongeren niet goed kan functioneren. 
Dr. De Vries attendeerde de Minister 
op een Nota van Gedeputeerde Staten van 
Friesland over de scholing van werkende 
jongeren in deze provincie, waarin wordt 
vermeld dat van de naar schatting 4000 
partieel-leerplichtige werkende jongeren 
in Friesland er tenminste 2000 geen voor 
hen bestemd vormings- of ander centrum 
bezoeken. De helft laat verstek gaan, 
aldus deze nota.

Naast de vervoersproblemen in de pro
vincie Friesland moet de oorzaak ook ge
zocht worden bij de gemeentebesturen, 

. welke, alweer volgens de nota van Pro
vinciale Staten van Friesland, onvoldoende 
controle uitoefenen.

Dr. K. de Vries verzocht tenslotte de 
Minister van Onderwijs commentaar te 
willen leveren op de aangehaalde nota.

V. D.

nodig dat er duidelijkheid komt. De mondig
heid van de soldaat wordt gelukkig veel 
beter aanvaard maar dit stelt veel meer 
eisen aan het kader.
Wisselink meende dat de aangekondigde 
herziening onder meer van het militair 
straf- en tuchtrecht moet worden gezien 
in het licht van een totale verbetering 
van de sfeer in de krijgsmacht. Het 
grote probleem van de afgelopen jaren 
is zijns inziens geweest dat er te vaak 
willekeurige beslissingen werden ge
nomen, zonder het kader tijdig hierover 
te informeren. Hij drong aan om te letten 
op een goede samenspraak met alle be
trokken partijen. Het georganiseerd over
leg funktioneert, aldus Wisselink op dit 
moment nog niet optimaal.

De hervatting van het overleg met de 
VVDM achtte de CH-woordvoerder een 
goede zaak. Het is zijns inziens juist 
dat de VVDM een normale plaats in
neemt in het georganiseerd overleg, mede 
gelet op het sterk jeugdig element in de 
VVDM. Spreker vroeg om ook de AVNM 
op gelijke voet voor het overleg in aan
merking te laten komen.

Ter versterking van de relatie tussen de 
beslissingen aan de top en de uitvoering 
in de diverse onderdelen der krijgsmacht 
bepleitte de CH-woordvoerder de totstand
koming van een inwendige dienst. Inciden
tele regelingen zoals de groetplicht en de 
werk- en rusttijden geven thans vaak 
aanleiding tot verwarring.
Hij vroeg de minister alvorens een be
slissing te nemen over de compensatie
regeling voor werk- en rusttijden overleg 
te plegen met de betrokken organisaties. 
De experimenten met de bijstand van een 
vertrouwensman in krijgstuchtzaken 
achtte Wisselink een goede zaak. Ook 
de invoering van geldboetes als hoofdstraf 
heeft instemming van de CHU. Spreker 
plaatste echter een vraagteken bij het 
afschaffen van het krijgstuchtelijk voor
arrest. Hij vroeg zich af wat er moet 
gebeuren wanneer een militair om dringen
de redenen onmiddellijke uit zijn werk
kring verwijderd moet worden of wanneer 
het noodzakelijk is hem tegen zijn om
geving in bescherming te nemen.

MARECHAUSSEE

Sprekend over de Koninklijke Marechaus
see vroeg Wisselink om zoveel mogelijk 
gelijke faciliteiten voor dit korps als de 
politie. Hij vestigde de aandacht van de

minister op de gevolgen van de opleidings- 
stop voor opperwachtmeesters. Hierdoor 
kunnen ongeveer 150 opperwachtmeesters 
de rang van adjudant onderofficier niet 
bereiken.
Spreker wees voorts op de resultaten van 
een enquête naar het woon- en leefklimaat 
van het gekazerneerde personeel van de 
marechaussee. Hij vroeg of voor dit korps 
geen afzonderlijk tuchtrecht tot stand 
moet komen, gezien de andere doelstelling.

H. van Spanning

Groningse
advieslijst

De leden van het kamerkringbestuur Gro
ningen van de Christelijk Historische Unie 
hebben de advieslijst opgesteld voor de 
provinciale statenverkiezingen van 1974.

Op 12 januari 1974 zullen de leden van de 
CHU in Groningen deze lijst kunnen vast
stellen. Zoals bekend vormen ARP, CHU 
en KVP voor de komende statenverkie
zingen een gecombineerde lijst, waarop de 
plaatsen 2, 5, 8, 14 en 17 zullen worden 
bezet door CHU-kandidaten.

De volgorde op de advieslijst is als volgt:

1. C. Hoogstraten, Veendam.
2. mr. G. L. J. Cazemier, Haren.
3. P. J. van Delden, Groningen.
4. Mevr. A. A. ten Kate - Veen, Gro

ningen.
5. C. den Engelse, Groningen.
6. G. Brontsema, Uithuizermeeden.
7. D. Doorn, Middelstum.
8. S. Welp, Finsterwolde.
9. H. M. Gerbrandy, Stadskanaal.

10. Mej. M. de Jonge (C.H.J.O.), Gro
ningen.

11. Mevr. A. W. Knottnerus-Monster, 
Nieuw-Scheemda.

12. A. Busker, Middelstum.
13. P. K. Mulders, Delfzijl.
14. B. Migchels, Onstwedde.
15. L. J. Boon, Groningen.
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KVP, AR en CH met aarzeling achter aanpassing 

loongrens ziekenfonds
De aanpassing van de loongrens van de 
Ziekenfondswet heeft bij KVP, ARP en 
CHU veel aarzelingen opgeroepen. Bij 
de behandeling van dit wetsontwerp in de 
Tweede Kamer deelde Tilanus mee dat de 
frakties hun aarzelingen hebben overwon
nen en voor zullen stemmen. Twijfel 
blijft bij hen echter bestaan over de 
komende ontwikkeling van lonen en prij
zen. Het kon wel eens zijn dat die ont
wikkeling in de toekomst toepassing van 
een gemengde index beter zou werken dan 
alleen de loonindex. Ook hierin zullen we 
de bewindslieden en de ziekenfondsen het 
voordeel van de twijfel geven, aldus 
Tilanus.

Het doorslaggevend argument was voor 
KVP, AR en GH dat de bewindslieden 
willen voorkomen dat 7.000 werknemers 
buiten de verplichte verzekering raken. 
Zij zouden dan over moeten op een hogere 
premie in de particuliere verzekering, 
waar de tandheelkunde buiten valt. Voor 
gezinnen juist boven de loongrens bete
kent dit vaak een extra zware last. 
Overigens moet aldus spreker ook dit 
argument gerelativeerd worden omdat 
in 80% van de voorkomende gevallen 
de werkgever een tegemoetkoming geeft 
die ongeveer de helft van de premie be
draagt.

RESERVES

Reserves toonde Tilanus onder meer over 
de summiere toelichting van het voorstel. 
Dit had zijns inziens in de toelichting 
moeten gebeuren en niet eerst in de 
Memorie van Antwoord. De cijfers acht
te hij bovendien geen indrukwekkende on
dersteuning geven ten gunste van het 
wetsontwerp.

Er wordt bovendien in toenemende mate 
een beroep gedaan op het solidariteits
beginsel met name ten aanzien van de al
leenstaanden.

Vanwege die solidariteit wordt de premie 
naar draagkracht geheven. De vraag is 
echter of solidariteit en billijkheid hier 
juist ten aanzien van de alleenstaanden 
niet op gespannen voet komen. Hij vroeg 
in de toekomst met dit aspect ter dege 
rekening te houden. Dit kan bij voorbeeld 
in de vorm van een premie-reductie 
regeling.
Een derde aarzeling lag voor KVP, AR 
en CH in een uitspraak in de memorie 
van toelichting, waarin dit wetsontwerp
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Drs. Tilanus

een omkering van de volgorde waarin 
gewerkt moet worden.

Een formateur heeft slechts zekerheid 
dat hij binnen zijn opdracht werkt wan
neer hij eerst zich van voldoende instem
ming over een program heeft verzekerd. 
Daarna pas kan hij met kandidaat-minis- 
ters gaan praten. In de methode van het 
proconstituerend beraad heeft een forma
teur die zekerheid niet.
Als het program dat in dit beraad bereikt 
wordt een der fraktievoorzitters niet vol
doet, kunnen allerlei verwikkelingen ont
staan, aldus Tilanus.

De schrijver plaatst voorts kanttekening
en bij kwesties rond programopstelling, 
de verhouding tussen formateur en in
formateur, en de veelbesproken kwestie 
van het ,,gedogen”  en een motie-Deckers.

De voornaamste oorzaak van de langdu
rige formatie ziet Tilanus gelegen in 
het feit dat bij de jongste verkiezingen 
de ,,linkse drie”  met hun schaduwkabi
net zich los hebben gemaakt van de spel
regels die in ons parlementair systeem 
gelden. De ,,linkse drie”  stelden zich op 
basis van een Engels systeem, dat er 
niet is.
Willen we een herhaling van de formatie 
1972/73 vermijden dan is het noodzake
lijk dat alle partijen zich nader bezinnen 
op de funktionering van het parlemen
taire stelsel, aldus Tilanus.

Het decembernummer van het CH-Tijd- 
schrift kan worden aangevraagd bij de 
Lohmanstichting in Den Haag, door stor
ting van f. 3,- op giro nummer 60.45.00.

H. van Spanning.

werd gesteld in het licht van de komende 
volksverzekering tegen ziektekosten.

Wij zien al lang uit naar die volksverze
kering, aldus Tilanus. De vraag is echter 
of de huidige ziekenfondsverzekering 
daarvoor het uitgangspunt moet zijn; ook 
een uitbouw van de AWBZ is denkbaar.

Spreker achtte het van belang te weten 
welke gevolgen deze verhoging van de 
loongrens voor een aantal werknemers 
heeft. Een deel van de frakties is van

oordeel dat de 4000 werknemers, die 
niet in dit wetsontwerp worden ingepast 
binnen de verplichte verzekering moeten 
blijven. Deze leden zullen steun geven 
aan het daartoe ingediende amendement 
van de heer Dolman (soc.). Een ander 
deel van deze frakties is het echter eens 
met de bewindslieden dat de loongrens 
niet extra moet worden verhoogd. Zij 
zijn tegen dit amendement, aldus Tilanus 
namens de frakties van KVP, ARP en 
CHU.

H. van Spanning

Kamerleden vragen, 
bewindslieden antwoorden
Opschorting van het werk aan de ruilver
kavelingen Rolde en Anloo is een vol
strekt verwerpelijke gedachte, nu deze 
ruilverkavelingen niet overgrote meer
derheid zijn aangenomen.
Dit standpunt gaven de CHU-tweede-ka- 
merleden Tolman en Wisselink te kennen 
in vragen aan de minister van landbouw 
en aan de staatssecretaris van cultuur, 
recreatie en maatschappelijk werk.

Eerder hadden zeven andere kamerleden 
van zeven andere fracties gevraagd om 
opschorting van beekverbeteringswerk- 
zaamheden in de beide ruilverkavelingen, 
om tijd te winnen voor heroverweging 
van het plan van wegen en waterlopen en 
voor aankoop door natuurbeschermingsor
ganisaties op gronden langs het Anderse 
Diep. De zeven waren tot hun verzoek 
geïnspireerd door een rapport van de 
Milieuraad Drenthe, waarin o.m. werd ge
steld dat thans tot dusver onbekende gege
vens beschikbaar waren gekomen over de 
natuurwetenschappelijke waarde van ver
schillende bovenlopen van de Drentse A 
in het bijzonder het Anderse diep.
De twee CHU-ers stellen nu o.m. dat de 
Milieuraad bij het vooroverleg over het 
stemmingsplan volledig betrokken is ge
weest. Zij vroegen de bewindslieden be
teugeling van het ,,opkomend onbehagen 
bij belanghebbenden’ ’ en uitvoering van de 
plannen op korte termijn.

HEREXAMENS

Op vragen van de Tweede-Kamerleden 
A. J. Hutschemaekers (KVP), dr. A. J. 
Vermaat (ARP), en drs. G. van Leijen- 
horst (CHU) heeft staatssecretaris Veer
man van onderwijs, geantwoord dat het 
waar is dat de herexamens bij het vwo, 
havo en mavo en dus ook het bekend
maken van de uitslag hiervan plaats
vinden op een tijdstip dat de lessen aan 
scholen voor vervolgonderwijs reeds 
begonnen zijn.
Bij het opstellen van de huidige eind- 
examenregeling is overwogen, dat het 
invoeren van een herexamen alleen zin 
heeft, als de kandidaat voldoende tijd 
krijgt om zijn kennis in het vak waar
voor hij een herexamen heeft gekregen, 
te vergroten. Tussen de uitslag van het 
examen en de datum van het herexamen 
moet dus voldoende tijd liggen.
Ómdat juli en de eerste twee a drieweken 
van augustus wegens de zomervakantie 
en de maand juni op de grotere scholen 
wegens de bevorderingsprocedure niet 
goed bruikbaar zijn, zou - indien het 
herexamen-tijdvak zou worden ver
vroegd - het gehele examengebeuren aan

zienlijk naar voren moeten worden ge
schoven.
Het aantal herexamen-kandidaten is 7 a 
8% van het aantal examenkandidaten.
Nadat bij de experimenterende scholen er
varing was verkregen met herexamens 
na en vóór de zomervakantie, heeft de 
toenmalige staatssecretaris besloten, 
op advies van vertegenwoordigers van 
alle geledingen die bij het voorbereiden 
en het afnemen van de eind- en staats
examens betrokken zijn, te kiezen voor 
de huidige tijdvakken.
De bewindsman is van mening dat deze 
gang van zaken voor sommige betrokke
nen wel onaangename en nadelige gevol
gen kan hebben; daar staat in positieve 
zin tegenover dat de huidige examenre
geling de mogelijkheid opent voor kan
didaten die niet geheel aan de gestelde 
exameneisen voldoen, alsnog van hun kun
nen blijk te geven waarna dan wel niet 
allen, maar wel velen hun studie bij het 
vervolgonderwijs kunnen voortzetten.
In hoeverre het thans mogelijk is om 
nog meer verbeteringen aan te brengen 
bij het afnemen van eindexamens is op 
dit ogenblik niet te zeggen. Wel deelde 
de staatssecretaris mee, dat de eind- 
examenproblematiek als geheel zijn volle 
aandacht heeft en dat er gezocht wordt 
naar een eindexamenregeling, die optima
le mogelijkheden biedt.

TELEFONISCH CONTACT

Er waren geen bijzondere redenen om 
telefonisch contact tussen gedetineerden 
en medewerkers van de VARA-rubriek 
,,Dit is het begin”  niet toe te laten. Aldus 
heeft staatssecretaris Glastra van Loon 
van justitie geantwoord op schriftelijke 
vragen van hetchristelijk-historischEer- 
ste-Kamerlid mr. F. H. Piket.

De senator baseerde zijn vragen op het 
feit, dat gedetineerde (ex-) VVDM-ers 
vanuit de inrichtingen, waarin zij gede
tineerd zijn, in een uitzending van de 
bedoelde rubriek commentaar leverden 
op hun detentie. Gevraagd werd of het ge
bruikelijk is dat gedetineerden vanuit 
gevangenissen of huizen van bewaring te
lefoongesprekken met buiten de inrichting 
verblijvende burgers voeren, dan wel de 
gelegenheid krijgen mede te werken aan 
radio-interviews. Als het niet gebruike
lijk zou zijn, wilde mr. Piket horen waarom 
w o r  de VVDM-ers een uitzondering werd 
gemaakt. ,,Als het wel gebruikelijk is, is 
de bewindsman dan niet van oordeel dat 
moet worden voorkomen, dat zodanige 
contacten met de vrije maatschappij kun
nen plaatsvinden?”  aldus de senator.
In zijn antwoord zei de staatssecretaris, 
dat de tenuitvoerlegging van vrijheids
straffen een ernstige ingreep in het per
soonlijke leven van de veroordeelde bete
kent. Het is volgens hem van belang dat 
daarbij wordt afgewogen of bepaalde be
perkingen die niet rechtstreeks voort
vloeien uit het feit van de vrijheidsbe
roving vermeden kunnen worden.
Dit is met name van belang ten aanzien 
van de briefwisseling en het bezoek van 
gedetineerden. Wanneer dit past in het 
regime van de inrichting wordt de controle 
hierop tot een minimum beperkt of blijft 
achterwege. Dit laatste is onder meer 
het geval in de inrichtingen Bankenbosch 
te Veenhuizen en de Hegge te Roermond. 
Ten aanzien van de contacten met de 
buitenwereld per telefoon dienen dezelfde 
uitgangspunten te gelden, aldus de staats
secretaris. Hierbij zal echter veel af
hankelijk zijn van hetgeen in de inrichting 
realiseerbaar is.

H. L.
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Aan onze 
abonnees

Het bestuur van de Stichting Uniepers 
besloot in zijn vergadering van 23 novem
ber jl. de abonnementsprijs voor het 
CH-Weekblad ,,De Nederlander”  met 
f2,50 te verhogen en de prijs dus te 
brengen op f 17,50 per jaar,
In aanmerking genomen het feit, dat alleen 
de drukkosten en de porti sedert 1 januari 
1969 reeds zijn gestegen met meer dan 
45% (vóór 1969 werd nl. een bedrag van 
f l5 ,-  berekend, evenals in 1973 het geval 
was) dan zult U kunnen billijken dat deze 
verhoging absoluut noodzakelijk is. 
Bovendien wordt de BTW door ons niet 
aan de abonnees in rekening gebracht. 
Indien het bedrag niet zou worden ver
hoogd, dan komt de exploitatie van het 
blad in gevaar en zou tot opheffing moeten 
worden besloten.

Wij achten het onze taak nu de opvoering 
van de verschijning van het leden-contact
blad nog niet kan worden gerealiseerd 
(zie het contactblad van 23 november 11.) 
het eigen geluid blijvend te doen horen 
en daardoor mede te helpen aan de ver
sterking van de CHU, hetgeen de christen
democratische samenwerking niet anders 
dan ten goede kan komen, gezien de basis, 
welke daarvoor wordt gelegd. Wij blijven 
rekenen op de trouw van onze abonnees! 
En op de blijvende medewerking.

Wij laten hierop een vriendelijk verzoek 
volgen. Na 20 december hopen wij, even
als verleden jaar, weer accept-girokaar- 
ten aan de abonnees te zenden. U hebt tot 
die datum gelegenheid het abonnements
geld ad f 17,50 met eigen girobiljet over 
te maken op postrekening no. 70154, t.n.v. 
Adm. Stichting Uniepers, Van Deventer
laan 49, Voorburg. Mocht U dit vóór 
20 december niet hebben gedaan, wacht 
U dan de stortings-accept-girokaart van 
ons af.

CDA-akkoord in 
Noord-Brabant
De KVP, CHU en ARP zullen in Noord- 
Brabant als Christen-Democratisch Ap
pèl aan de statenverkiezingen deelnemen. 
In Eindhoven bestaat al de mogelijkheid 
om lid te worden van het CDA.
Vijf van de zes lijsten krijgen een KVP- 
lijsttrekker.
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Rond de fractievorming
Nu de gemeenteraadsverkiezingen nader
bij komen zal in de besturen van de 
kiesverenigingen weer eindeloos worden 
gediscussieerd over de samenstelling van 
de kandidatenlijst en inherent daaraan 
de samenstelling van de toekomstige ge- 
meenteraadsfractie.
Het behoeft geen betoog, dat de omvang 
van de werkzaamheden van de gemeen
teraad de afgelopen zittingsperiode 
enorm zijn toegenomen en dat niet te 
verwachten is, dat hier voorshands wij
ziging in zal komen. Bovendien zijn de 
diverse gemeentelijke aangelegenheden 
dermate gecompliceerd geworden, dat het 
nauwelijks mogelijk is voor individuele 
raadsleden het gehele werkterrein goed 
te overzien.
Met name in de wat grotere gemeenten 
dient er derhalve naar gestreefd te wor
den, dat de diverse werkzaamheden bin
nen de fractie op de juiste wijze wor
den verdeeld.
Op de besturen van de kiesverenigingen 
rust dan ook de moeilijke taak bij de 
samenstelling van de kandidatenlijst - 
met name met betrekking tot de kandi
daten die op verkiesbare plaatsen staan - 
te streven naar deskundigheid althans 
naar het hebben van een goed inzicht 
in de huidige maatschappelijke proble
men waarvoor een gemeente geplaatst 
wordt c.q. kan worden.
De tijd, dat van enige deskundigheid van 
raadsleden geen sprake behoefde te zijn 
is naar mijn mening voorgoed voorbiji 
(burgemeester en wethouders stelden voor 
en de gemeenteraad stemde in).
Hoewel in de praktijk het college van 
burgemeester en wethouders als dage
lijks bestuur het beleid in details be
paalt en bovendien vele zaken zich aan 
de waarneming van de leden van de 
raad onttrekken, blijft toch de raad het 
hoofd van de gemeente en als zodanig 
belast met het uitstippelen van de grote 
beleidslijnen.

De toename van de werkzaamheden van 
de raadsleden zal ten nauwste verband 
houden met de samenstelling van het col
lege van Burgemeester en Wethouders. 
Wanneer gekozen wordt voor een af
spiegelingscollege zullen de werkzaam
heden een normale toename te zien ge
ven, maar bij de vorming van een meer- 
derheidscollege zullen de noodzakelijke 
werkzaamheden een extra toename te 
zien geven.
Dit wordt onder andere veroorzaakt door 
een andere verhouding tussen het college 
van burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad. Bij ‘de vorming van een 
meerderheidscollege c.q. programcolle- 
ge zal uiteraard de politiek binnen de 
gemeente een grotere rol gaan spelen. De 
raadsleden zullen zich dan ongetwijfeld

meer als volksvertegenwoordigers gaan 
opstellen.

MEER INFORMATIE

De consequentie van dit systeem is on
getwijfeld, dat de raadsleden niet langer 
zullen kunnen volstaan met het plaatsen 
van kritische kanttekeningen bij de voor
stellen van het college van Burgemees
ter en Wethouders.
De raadsleden zullen - wanneer zij hun 
taak verstaan en goed willen uitvoeren - 
zelf meer informatie moeten zien te ver
werven.
Bovendien zullen zij zich meer dan voor
heen in details moeten verdiepen hetgeen 
ongetwijfeld zal resulteren in een sterke 
toename van eigen initiatieven en wel
licht het indienen van zogenaamde ,,ini- 
tiatiefwetjes” .
Dat bij de vorming vaneenmeèrderheids- 
college de polarisatie ook binnen de ge
meentepolitiek definitief zijn intrede zal 
doen behoeft onzes inziens geen betoog. 
De verhoudingen in de gemeenteraad zul
len meer verpolitiseren en er wellicht 
niet beter op worden.
Concluderend kunnen wij derhalve stel
len, dat de opstelling van de raadsleden 
ten opzichte van het college van burge
meester en wethouders ten nauwste ver
band houdt met de samenstelling van dat 
college als meerderheids- of afspiege
lingscollege.
Dat ook het ambtelijk apparaat zich aan 
een eventueel gewijzigde situatie zal moe
ten aanpassen is duidelijk.

POLITIEKE interesse :

Van het ambtelijk apparaat zal niet lan
ger uitsluitend juridisch en technisch 
advies worden verwacht, maar ook een 
advies dat ten nauwste rekening houdt 
met de maatschappelijke en politieke ver
houdingen. Bij de vorming van een meer
derheidscollege zal wellicht de politieke 
interesse van de burger toenemen.
Maar of hiermede de afstand tussen be
stuurders en bestuurden zal verkleinen 
durven wij voorshands nog te betwijfe
len.
Gelet op de bovenomschreven wijzigingen, 
welke zich ongetwijfeld zullen voltrek
ken, achten wij de vorming van een (se- 
mi-)deskundige fractie van het aller
grootste belang.
De besturen dienen er o.i. naar te stre
ven, dat in de fractie personen zitting 
hebben die deskundig - althans enigszins 
deskundig - zijn op o.a. het terrein van 
de ruimtelijke ordening en stadsontwik
keling, onderwijs en vorming, sociale 
aangelegenheden en volksgezondheid enz. 
Een enigszins juridische scholing achten 
wij in het algemeen van belang evenals

Prof. ir. W. Langeraar 
algemeen directeur NMI
De in christelijk-historische kring be
kende prof. ir. W. Langeraar (hij was 
ondermeer voorzitter van de kamerkring 
Den Haag van de CHU) wordt benoemd 
tot algemeen directeur van het Neder
lands Maritiem Instituut NMI. Tot de 
oprichting van dit instituut besloot de 
ministerraad dezer dagen.
Prof. Langeraar, schout-bij-nacht buiten 
dienst en voormalig hoofd van de hydro
grafische dienst van het departement van 
defensie, krijgt de leiding van een insti
tuut dat opgericht wordt door de werk
geversorganisaties in de scheepvaart en 
scheepsbouw, de werknemersorganisaties 
in de zeevaart, en de Staat. Het insti
tuut wordt in Rotterdam gevestigd. Op de 
begroting van het ministerie van verkeer 
en waterstaat voor het jaar 1974 is 
hiervoor 1,6 miljoen gulden uitgetrokken.

De oprichting van het NMI vloeit voort 
uit de wens van alle instanties en groe
peringen die bij de zeevaart betrokken 
zijn om te komen tot een integratie 
van het nationale maritieme onderzoek. 
Van overheidszijde zijn hierbij in het 
bijzonder betrokken de departementen van: 
verkeer en waterstaat, economische za
ken, defensie, onderwijs en wetenschap
pen, sociale zaken en financiën. Coördi
nator is minister Trip voor wetenschaps
beleid. Het Nederlands Maritiem Insti
tuut. krijgt tot taak de huidige lacunes 
in het onderzoek te ondervangen.

Daartoe zullen nieuwe activiteiten ont
wikkeld worden.
Hef NMI gaat omvatten: 
een maritiem informatiecentrum, waarin 

zowel documentaire als numerieke in
formatie zal worden verwerkt;

een maritiem navigatiecentrum, dat 
tevens kan dienen als onderzoekinstituut 
voor de leerstoel in de navigatie die 
onlangs bij de Technische Hogeschool 
Delft werd ingesteld;

een maritiem sociaal centrum, dat 
studies zal verrichten naar de sociale 
problematiek van de zeevaart, alsmede 
naar de normstellingen voor het mari
tiem onderwijs.

Naast deze nieuwe activiteiten treedt het 
NMI op als coördinator van de bestaande 
maritieme research op technisch en eco
nomisch gebied. Dit in het kader van het 
nationale wetenschapsbeleid. Daartoe zul
len in principe aile thans beschikbare 
fondsen van bedrijfsleven en overheid 
voor collectieve research in de betref
fende sector worden geleid over het NMI. 
Hierdoor wordt een gecoördineerde be
sluitvorming mogelijk. Tevens kan, waar 
nodig, een multidisciplinaire benadering 
bevorderd worden.

Als voorzitter van het bestuur van het 
instituut is de oud-minister van econo
mische zaken en van verkeer en water
staat, drs. J. A. Bakker aangezocht.

inzicht in de maatschappelijke en poli
tieke verhoudingen.
Overigens achten wij het ook van groot 
belang, dat de werkzaamheden zo goed 
mogelijk tussen de diverse fractieleden 
worden verdeeld.
Ook verdient het aanbeveling een jongere 
- in de leeftijdsklasse tussen de 20 en de 
30 jaar - op een verkiesbare plaats op te 
nemen.

Wij achten het tegenover de kiezers ver
antwoord, dat zij kunnen weten, dat de ge
compliceerde gemeentelijke zaken en pro
blemen - waarbij het algemeen welzijn 
nauw betrokken is - behandeld worden door 
mensen, die verstand van zaken hebben. 
De besturen van de kiesverenigingen die
nen - juist in deze tijd - met betrekking 
tot de samenstelling van de kandidaten
lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 
kien te zijn.

Bennekom J. J. van Beek.
Secretaris
CH-kiesvereniging te Ede.

Het ging de CHU niet alleen 
om extra zetel in kabinet

Naar aanleiding van een hoofdre
dactioneel commentaar met de kop 
,,Partijpolitiek”  in Trouw en de 
Kwartet-bladen (Nieuwe Haagse 
Courant, Rotterdammer, Nieuwe 
Leidse Courant en Dordts Dagblad) 
schreef drs. H. van Spanning, weten
schappelijk medewerker van de 
christelijk-historische Tweede-Ka- 
merfractie een reactie.
Deze reactie werd in de Trouw/ 
Kwartet-bladen afgedrukt op vrijdag 
7 december jongstleden.
De redactie van ,,de Nederlander”  
meent er goed aan te doen de reac
tie van drs. Van Spanning ook te 
plaatsen in het christelijk-histo- 
risch weekblad.

Uit het commentaar ,,Partijpolitiek”  van 
5 december blijkt dat ook bij Trouw/ 
Kwartet het meergehoorde misverstand 
heerst, dat het de CHU tijdens de jongste 
formatie slechts om een extra ministers- 
zetel ging. U schrijft:

,,De fractieleider van de CHU, dr. R. J. H. 
Kruisinga, heeft de uitspraken van mr. 
Aantjes met andere woorden weer opgepakt 
om zijn opstelling tegenover het kabinet 
nog eens aan te scherpen. Hij blijkt te zijn 
vergeten dat de CHU haar medewerking 
aan het kabinet uitsluitend wegens de ver
deling van ministerszetels heeft ver
smaad en wil er nu slechts instappen als 
de programmatische grondslag en de per
sonele samenstelling weer ter discussie 
komen” . (Tot zover het citaat).

Het is niet verwonderlijk dat men na eni
ge tijd, van een vijf maanden durendefor
matie veel vergeet. Wij willen hier de hele 
geschiedenis niet ophalen. We moeten de 
schrijver van ,,Partijpolitiek”  echter op 
het volgende wijzen.

Van begin af aan heeft de CHU zich bereid 
verklaard aan vorming van een kabinet 
met ,,de linkse drie”  mee te werken mits 
redelijk overleg mogelijk was over pro
gram en zetelverdeling.
De CHU keerde zich niet alleen tegen de 
verdeling 10-6, die zij in strijd acht met 
de verhoudingen in de Kamer, maar te
vens en tegelijkertijd tegen het gefixeerd 
en onaantastbaar karakter van ,,Keer
punt 72” .

Dit is in die dagen, door de toenmalige 
fractievoorzitter Tilanus, in pers, radio, 
t.v. en in de Kamer, bij herhaling ge
steld.

In de eerste brief aan de informateurs 
Van Agt en Albeda, de data 19 april is 
door de CHU meegedeeld dat men, on
danks zwaarwegende bezwaren tegen een 
aantal punten in het zogenaamde werkdo
cument, bereid was aan het preconsti- 
tuerend beraad deel te nemen, omdat 
blijkens het werkdocument een nevenbe
schikking had plaats gevonden tussen 
Keerpunt ’72 en het program van de 
christen-democraten.
Het eindoordeel over deelname aan het 
kabinet zou afhangen van de conclusies 
van het preconstituerend beraad, alsmede 
de zetelverdeling en de zetelbezetting.

Op 24 april is in het antwoord op de zoge
naamde peilingen van de heer Ruppert, 
door de CHU er op gewezen dat de ver
houding 10-6 geen recht doet aan de ver
houdingen in de Kamer. Dit werd echter 
duidelijk in verband gebracht met de 
zwaarwegende bezwaren met betrekking 
tot een aantal punten van het Werkdocu
ment; terwijl bovendien werd meegedeeld 
dat uitlatingen van de - toen beoogde -

premier Den Uyl opnieuw twijfel had doen 
rijzen aan de nevenschikking van beide 
programs.

In de laatste brief van de CHU aan de he
ren Ruppert en Burger, de data 26 april 
- een brief die merkwaardigerwijs niet is 
opgenomen in het bekende door Gerda 
Brautigam, samengestelde overzicht - 
heeft Tilanus er op gewezen dat Ruppert 
in zijn antwoord de data 25 april, niet op 
het voor de CHU zo essentiele punt van 
de 10-6 verhouding was ingegaan. Tilanus 
voegde hier aan toe:

,,Ik heb uit de brief van de heer Ruppert 
niet de overtuiging kunnen verkrijgen, 
dat de zwaarwegende bezwaren, die on
zerzijds bestaan tegen een aantal punten 
in het werkdocument, zeker in de 10-6 
verhouding, op aanvaardbare wijze tot een 
oplossing gebracht zullen worden” .

De CHU heeft tijdens de gehele formatie 
dus staande gehouden dat zowel over de 
zetelverdeling als over het program een 
redelijk overleg mogelijk moest zijn. Men 
achtte dit - gelet op de voortdurende uit
spraken over de gefixeerdheid en onaan
tastbaarheid van Keerpunt ’72 een vrijwel 
onmogelijke opgave. Zo programmatische 
overeenstemming al mogelijk zou blijken, 
dan was dit voor de CHU in de 10-6 
verhouding reeds bij voorbaat een vrijwel 
uitzichtloze zaak. De extra ministers- 
zetel gold slechts als voorwaarde om tot 
een redelijk programmatisch overleg te 
kunnen komen.

Daar kwam bij dat de ministerszetel voor 
de CHU binnen de voor de christendemo
craten gereserveerde zes zetels gevonden 
moest worden. Tijdens het debat over de 
regeringsverklaring heeft Tilanus in dit 
verband opgemerkt dat deze eis van de 
,,'linkse drie” , naast het heilig dictaatvan 
Keerpunt ’72 een typisch staaltje was van 
de linkse dwingelandij. Omdat de CHU 
hiervoor niet wilde buigen werd zij het 
,,notoir onwillig blok aan het been” .

Deze korte weergave van het standpunt 
van de CHU moge voldoende zijn om nog 
eens duidelijk te maken dat het de CHU 
beslist niet alleen om een extra ministers
zetel was te doen.

Er waren van begin af aan bedenkingen 
tegen de programmatische onderhande- 
lingen, waarbij Keerpunt ’72 - gelet op de 
onderlinge verhoudingen in de Kamer een 
veel te dominerende plaats innam.

■Voor de goede orde moet er voorts op wor
den gewezen dat de CHU geen enkele be
hoefte heeft om tijdens de huidige politieke 
moeilijkheden, de partijpolitiek ten tonele 
te voeren.

Kruisinga heeft slechts geantwoord op sug
gesties van mr. Aantjes, die rechtstreeks 
op de CHU betrekking hadden.

Overigens heeft Tilanus reeds bij de dis
cussie over de regeringsverklaring gezegd 
dat hij niet kon inzien waarom de PPR 
met zeven zetels in de Kamer evenveel 
ministers in het kabinet moest hebben als 
de ARP, met 14 zetels in de Kamer. Wat dit 
betreft was de conclusie van de heer 
Aantjes, ten aanzien van de overbedeiing 
van de PPR in het kabinet voor de CHU 
geen nieuw feit.

Aldus de reactie van drs. H. van 
Spanning op het commentaar in 
Trouw/Kwartet.
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Rifke landen moeten 
mentaliteit ombuigen
Om de ontwikkeliDgslanden een werkelijke 
rol te laten vervullen in het internationale 
economische verkeer zal de mentaliteit 
in de zogenaamde rijke landen moeten 
worden omgebogen. Vakbeweging en werk
geversorganisaties hebben een duidelijke 
taak bij de beïnvloeding van de mentaliteit. 
Een succes vol ontwikkelingsbeleid zal na
tuurlijk een toenemende concurrentie uit 
de ontwikkelingslanden tot gevolg hebben. 
Alhoewel dit in strijd lijkt met de belangen 
van het Westen is dit toch niet het geval. 
Op langere termijn zullen de belangen 
van zowel de ontwikkelingslanden als van 
de. rijke landen gebaat zijn bij grotere 
internationale samenwerking op econo
misch gebied.

Dit staat te lezen in een dezer dagen 
verschenen nota van het Convent van 
christelijk-sociale organisaties. In dit

convent werken samen het Nederlands 
Christelijk Werkgeversverbond NCW, het 
Christelijk Nationaal Vakverbond CNV, 
het Nederlands Christelijk Ondernemers- 
verbond NCOV en de Christelijke Boeren
en Tuindersbond CBTB.

VERANDERINGEN

De opkomst van de ontwikkelingslanden 
zal voor veel ondernemingen in ons land 
veranderingen in produktie en afzet bren
gen. Werkgevers, werknemers en overheid 
zullen zich hier gezamenlijk op moeten 
voorbereiden.
Een planning op wereldniveau van pro
duktie en handel biedt echter, naar de 
mening van het convent, geen oplossing, 
omdat er geen internationaal gezags
orgaan bestaat dat regels kan af
dwingen. Het blijkt zelfs niet eenvoudig

afspraken te maken die slechts moreel- 
bindend zijn.
Het ontwikkelingsbeleid moet worden af
gestemd op de eigen situatie in het hulp- 
ontvangende land. Maar wanneer het poli
tieke of sociale systeem aldaar (grote 
inkomensverschillen, godsdienstige pro
blemen) remmend werkt op de economische 
ontwikkeling, is het in de eerste plaats 
aan het volk zelf om de noodzakelijke 
hervormingen door te voeren.
Voor een vrij internationaal handels
verkeer is het nodig dat de betrokken 
landen economisch min of meer gelijk
waardig zijn. Voor alles moet naar die 
gelijkwaardigheid worden gestreefd om 
ook een rechtvaardige arbeidsverdeling 
te bereiken.

Naast de multinationale ondernemingen 
moeten speciaal ook middelgrote en kleine 
bedrijven worden aangezet economisch 
actief te worden in de arme landen. Onze 
overheid zal met garanties en leningen 
particuliere investeringen moeten be
vorderen.

SOCIALE ONTWIKKELING

De investeringen - bij voorkeur in de 
vorm van joint ventures - moeten ook 
de sociale ontwikkeling van het hulpont-

vangende land dienen. Daarom behoren 
zoveel mogelijk mensen uit dat land te 
worden ingeschakeld. Er moet met de 
plaatselijke vakbeweging worden overlegd 
over lonen en andere arbeidsvoorwaarden. 
Handelsbelemmeringen voor de ontwikke
lingslanden moeten worden opgeruimd. Zo 
mogelijk moeten deze landen een voor
keursbehandeling krijgen.

Een goede internationale arbeidsverdeling, 
waar het streven uiteindelijk op is gericht, 
houdt in dat in een vrij handelsverkeer 
ieder land zich toelegt op die produkten 
die daar verhoudingsgewijs het goedkoopst 
kunnen worden gemaakt. Ontwikke
lingslanden zouden zich moeten richten op 
arbeidsintensieve produktieprocessen.
Als gevolg van klimaat en andere levens
omstandigheden kan de prestatiedrang 
van land tot land verschillen. Het is dan 
ook de vraag, of investeringen in ont
wikkelingslanden de voorkeur verdienen. 
Dit zal zo zijn als het voordeel van de 
(lage) arbeidskosten groter is dan het 
nadeel van de geringere arbeidsproduk- 
tiviteit.
Van opgelegde wijzigingen in de interna
tionale arbeidsverdeling mag niet te veel 
worden verwacht.

H. L.

Lohmanstichting publiceert rapport over

IN TERN ATIO N ALE ARBEIDSVERDELIN G
In het decembernummer van het C-H- 
Tijdschrift verschijnt bovengenoemd rap
port van een werkgroep, welke bestond 
uit dr B. G. Klein Wassink, voorzitter, 
mr C. A. Bos, mr R. O. de Clercq, 
L. C. van Dalen, drs G. Gerritse en
K. van der Meer.
Hieronder volgt een korte inleiding tot 
dat vrij omvangrijke .rapport met een 
samenvatting en dnkele conclusies daar
van waarvoor hopelijk ook de algemeen 
belangstellende C-H-leden aandacht zul
len hebben.

INLEIDING
Reeds iets meer dan een jaar geleden, 
toen de Commissie Buitenlandse Politiek 
van de Lohmanstichting zich beraadde 
over een gewijzigde organisatiestructuur, 
kon worden medegedeeld, dat de voor
gestelde opzet tot tevredenheid werd ge
volgd in de werkgroep Internationale Ar
beidsverdeling.
Niettemin ziet het rapport van die werk
groep pas thans het licht. Dat ligt voor 
een goed deel aan de ,,vele moeilijke 
aspecten van de materie” , waarvan inder
tijd ook de National Raad van Advies 
inzake Hulpverlening aan Minder Ontwik
kelde Landen (NAR) sprak. Deze raad 
was immers pas na drie jaar studie in 
staat, zijn advies inzake Internationale 
Arbeidsverdeling (lAV) uit te brengen 
aan onze toenmalige Minister voor Ont
wikkelingssamenwerking, drs B. J.Udink. 
Wellicht is het huidige moment van ver
schijnen van het rapport van de Lohman
stichting toch gunstig; binnenkort zal Mi
nister Pronk voor de dag moeten komen 
met een nota waarin zijn al zo dikwijls 
aangekondigde ,,nieuwe beleidsontwikke
lingen, gebaseerd op een algehele her
overweging van de ontwikkelingssamen- 
werkii^”  te lezen zullen zijn.
Daarin zal wellicht aanleiding gevonden

worden tot meer algemene C-H-beschou- 
wingen over de ontwikkelingssamenwer
king: het laatste rapport van die aard, 
,,Het overbruggen van de kloof” , dateert 
immers alweer van 1967.
Zoals ook is uiteengezet in het voorwoord 
van het rapport,,Ontwikkelingssamenwer
king en Medefinanciering”  (C-H-Tijd- 
schrift van october 1972) is ook in het 
huidige geval gekozen - voorlopig - voor 
het belichten van een enkel, zij het zeer 
belangrijk onderdeel van de ontwikkelings
problematiek, de lAV.
Voor dit onderdeel bestaat de laatste tijd 
weer toegenomen aandacht, wat zeker 
verband houdt met de prominente plaats 
die armoede en werkgelegenheid innemen 
in de discussies over ontwikkelingsvraag
stukken. Met name de werkgelegenheid 
in de arme landen kan veel baat vinden 
bij een goede aanpak van de lAV.
Ook in tijden dat wij vaak geneigd zijn, 
eer te denken aan de binnenlandse pro
blematiek en de warmte in onze huis
kamer, mogen de belangen van de ont
wikkelingslanden niet uit het oog verloren 
worden. Juist onder deze omstandigheden 
zal het waarachtigheidsgehalte van onze 
ten aanzien van hun gevoerde politiek 
blijken. Hopelijk zal dit lAV-rapport kun
nen bijdragen tot een positief-critische 
C-H inbreng in het Nederlandse ontwik
kelingsbeleid.

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Ondanks alle inspanningen van de rijke 
landen om de ontwikkeling van de ,,derde 
wereld”  te steunen blijven de meesten 
daar, tezamen ongeveer tweederden van 
de mensheid, gevangen in de cirkelgang 
van armoede en werkeloosheid.
Weliswaar wordt er op vele plaatsen 
vooruitgang geboekt, maar wij in onze 
rijke landen zijn veel sneller toegenomen 
in welvaart.

Nederlandse verklaring in de VN  
over hulp aan koloniale gebieden
Nederland heeft deze dagen in de alge
mene vergadering van de Verenigde Naties 
uitdrukking gegeven aan haar vastbeslo
tenheid hulp te verlenen aan de bevolking 
in de koloniale gebieden in Afrika. Deze 
zal gegeven worden aan de bevrijdings
bewegingen in deze gebieden, bij voor
keur via multilaterale en regionale orga
nisaties. De hulp zal in het bijzonder 
gericht zijn op humanitaire- en ontwikke- 
lingshulp-programma’s op het gebied van 
onderwijs en gezondheidszorg.

,,Indien het echter onmogelijk mocht blij
ken”  aldus de Nederlandse afgevaardigde 
het ARP-tweede-kamerlid mr. J. N. Schot
ten, ,,om hulp via multilaterale organisa
ties van de VN te verlenen, dan zal 
Nederland naar andere wegen en mid
delen dienen te zoeken om de humani
taire- en ontwikkelingshulp aan de be
volking in koloniale gebieden te rea
liseren.”  Hij deelde de glgemene ver

gadering mee dat de regering ten 
behoeve van deze hulpverlening voor het 
jaar 1974 een bedrag van 5 miljoen 
gulden beschikbaar heeft gesteld.

De Nederlandse verklaring werd afgelegd 
tijdens de zittipg waarop de vierde com
missie van de algemene vergadering het 
rapport van de bijzondere VN-commissie 
van 24 over de koloniale gebieden in 
Afrika in behandeling nam. Mr. Scholten 
sprak de hoop uit dat deze bijzondere 
commissie zich op korte termijn met 
het ontwikkelingsprogramma van de VN 
(UNDP) zal verstaan, omdat betrekking 
tot hulpverlening door de VN aan de 
bevolking, in de koloniale gebieden. Neder
land, zo werd verklaard, zal intussen 
in overleg met andere regeringen zijn 
pogingen voortzetten de meest geschikte 
en effectieve multilaterale kanalen te 
vinden om deze hulpverlening te realise
ren.

Er dient daarom uitgezien te worden naar 
een meer fundamentele, structurele aan
pak van het ontwikkelingsvraagstuk. Een 
belangrijke bijdrage daartoe, zij het niet 
de kernoplossing, wordt verwacht van 
de internationale arbeidsverdeling, dat is 
,, een zodanige opbouw van de internatio
nale productiestructuren en de daarmee 
samenhangende handel, dat voor de wereld 
als geheel en de landen afzonderlijk de 
meeste welvaart en werkgelegenheid ge
waarborgd wordt” .
Dit houdt in, dat de verschillende landen 
of delen van de wereld zich specialiseren 
op die produkten en diensten waarvoor 
zij naar verhouding de gunstigste fakto- 
ren (b.v. grondstoffen, arbeidskrachten, 
aardrijkskundige ligging e.d.) bezitten. 
Uiteraard zullen de methoden van pro
duktie en dienstverlening zo veel mogelijk 
aan die faktoren aangepast moeten worden. 
Anderzijds moeten de landen die door hun 
meerdere materiele en geestelijk macht, 
ruimte scheppen voor expansie van de 
arme landen. Deze zal ten dele plaats 
kunnen vinden op het industriële vlak, 
overwegend in de agrarische sfeer, maar
o.a. ook in de sector openbare werken. 
In alle gevallen zal daar gestreefd moe
ten worden naar doorbreking van eenzij
dige produktiepatronen, gebaseerd op in
ternationaal onderzoek.
Regionale afspraken tussen de arme lan
den, gericht op onderlinge zelfvoorziening, 
kunnen voor hun het voordeel hebben van 
verminderde onderlinge concurrentie.
Het lage loonpeil dat in de meeste arme 
landen aanwezig is als gevolg van de 
zeer grote arbeidsoverschotten, leidt al
len dan tot arbeidskostenvoordeel onder 
aangepaste produktievoorwaarden en bij 
een matigende loonpolitiek.
Door belastingen, bevordering van her
investering e.d. zal voorkomen moeten 
worden, dat winsten overwegend aan het 
buitenland of aan beperkte kringen in het 
eigen land ten goede komen.
Het buitenlandseljedrijfsleven vervult met 
investeringen of deelnemingen een voor
lopig onvervangbare en steeds - zij het 
vaak onvoldoende - positieve functie. Deze 
zou ondersteund moeten worden door een 
boven-nationaal verdelingsbeleid.
Er dient tevens rekening gehouden te 
worden met de nadelige neveneffecten 
die voor ontwikkelingslanden verbonden 
kunnen zijn aan herstructureringsmaat
regelen, met name aan industrialisatie 
en toerisme op grote schaal.
Wil de lAV een gunstig effect hebben, 
dan dienen de volgende voorwaarden ver
vuld te worden door:
a. de arme landen zelf

* deugdelijke ontwikkelingsprogram- 
mering * gerichte scholing en op
leidingen * loonbeleid en inkomens
verdeling * onderlinge samenwerking 
(vooral regionaal) * binnen het land 
houden van een redelijk deel van de 
bedrijfswinsten * vrije organisatie van 
deelname van brede lagen van de 
bevolking en door

b. de rijke landen
* afschaffing of matiging van maat
regelen die de expansie van de ont
wikkelingslanden belemmeren, zoals 
invoerheffingen en afspraken op ver
voersgebied * uitbreiding van het 
Algemeen Preferentieel Systeem van

de EEG tot agrarische produkten * 
uitschakeling van de anti-verwerkings- 
tendens * produktovereenkomsten en 
monetaire maatregelen.

De gevolgen van de lAV voor de rijke 
landen zullen overwegend positief kunnen 
zijn. In de eerste plaats zingt de con
currentie dié onze economie zal kunnen 
ondervinden van de arme landen in het 
niet bij die van de andere EEG-landen, 
de VS en Japan. Verder mag een sanerend’ 
effect verwacht worden van de specialisa
tie (ook hier!) op die produkten en diensten 
waarvoor wij (veelal vanouds) gunstige 
faktoren bezitten. Tenslotte zullen tal van 
prijzen hier kunnen dalen.
Eventuele negatieve gevolgen voor 
bepaalde economische sectoren of delen 
van het land zullen opgevangen moeten 
worden door .onze nationale gemeenschap 
als geheel.
Een en ander vraagt echter ook binnen
lands om een voortgezette en uitgebreide 
sectorstructuurpolitiek, gericht op aan
passing, waarbij bepalend gewicht mede 
toegekend moet worden aan de onvermin
derde en vaak nog toenemende noden van 
de ontwikkelingslanden.

Mr R. O. de Clercq, secretaris van de 
Commissie Ontwikkelingslanden van 
de Jhr Mr A. F. deSavorninLohman
stichting.

Het decembernummer van het CH-Tijd- 
schrift is verkrijgbaar bij de Lohman- 
stichting'door storting van f3 ,- ; op giro
nummer 60.45.00, Den Haag.
Naast bovengenoemd rapport zijn in deze 
aflevering, die 37 pagina’ s telt, artikelen 
opgenomen van Ir. Nellien C. de Ruijter, 
over ,,Collegevorming”  en van drs. A. D. 
W. Tilanus overdekabinetsformatie 1972- 
’73.

CD A in  
Z e is t
Na overleg van enige maanden hebben de 
kiesverenigingen van ARP, CHU en KVP 
in Zeist besloten de raadsverkiezingen- 
1974 in te gaan met één gezamenlijke kan
didatenlijst en één gemeenteprogram. De 
afzonderlijke kiesvereningen hebben de af
spraken inmiddels goedgekeurd.
In de huidige gemeenteraad (31 zetels) 
bezetten de drie fractie’s ieder vier plaat
sen, zodat de CDA-lijst als grootste poli
tieke groepering met lijstnummer 1 de 
verkiezingen zal ingaan. Momenteel beho
ren twee van de vier wethouders tot de 
grote confessionele partijen.
Met de publicatie van een concept-ge- 
meenteprogram heeft het Christen Demo
cratisch Appèl als eerste haar wensen op 
tafel gelegd. In dit program, dat in ge
woon Nederlands is gesteld en vreemde 
woorden zorgvuldig vermijdt, is een beleid 
ontwikkeld, dat het karakter van Zeist als 
tuinstad wil behouden en zich verzet tegen 
verstedelijking.
Dezer dagen zullen de gecombineerde be
sturen zich beraden over de komende 
verkiezingsactie.
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Wereldwijde reacties op het gebeuren in Chili
De militaire staatsgreep in Chili heeft' 
geleid tot tal van reacties in de gehele 
wereld. De redactie van het bulletin ,,CD- 
Europa” , een uitgave van de christen
democratische fractie van het Europese 
parlement, heeft in het jongste nummer 
verscheidene van deze reacties, afkomstig 
van christen-democratische groepe
ringen, gepubliceerd.
Die publikatie sluit aan bij hetgeen over 
de staatsgreep in de oktober-vergadering 
van het Europese parlement te berde 
werd gebracht. Het christen-democra
tische parlementslid de Belg A. Bertrand 
(afgevaardigde van de CVP - Christelijke 
Volkspartij) lichtte de resolutie toe, welke 
de fractievoorzitters in het Europese 
parlement hadden ingediend.
Enkele bijzondere punten uit de gemeen
schappelijke resolutie van de fracties kre
gen vooral aandacht in de verklaring van 
de heer Bertrand. Hij noemde in de eerste 
plaats de contructieve vriendschappelijke 
betrekkingen met het Latijns - Ameri
kaanse parlement, waarin enige vertegen
woordigers van het Chileense parlement 
zitting 'hadden, die helaas door de militaire 
junta worden verhinderd hun functie uit 
te oefenen.
In de tweede plaats, aldus de heer Bertrand 
gaat het om de algemene miskenning van 
de rechten van de mens en de constitu
tionele vrijheden door de huidige autori
teiten. Derhalve en uit solidariteit met 
allen die, ook ondergronds, strijden voor 
het herstel van de constitutionele demo
cratie, verlangen de fracties van het 
Europese parlement onmiddellijk stop
zetting van iedere vorm van onderdrukking 
door het militaire gezag en snelle weder
invoering van de fundamentele vrijheden 
voor het Chileense volk.

BITTERE LES

De bij de christen-democratische fractie 
van het Europese parlement ontvangen 
'’ eacties waren ondermeer:

De Italiaanse christéu-democratische 
partij. De Italiaanse christen-democra
tische partij heeft bij monde van haar 
politiek secretaris, de heer Fanfani, de 
volgende verklaring afgelegd: ,,Wij be
tuigen ons oprecht leedwezen met de dood 
van president Allende, wiens geloof in 
de democratie waarvoor hij zijn leven 
opofferde, ons allen met bewondering heeft 
vervuld. Met diepe gevoelens van solidari
teit en bezorgdheid volgen wij het lot 
van het Chileense volk, slachtoffer van 
een mislukte samenwerking tussen de 
democratische krachten bij het bestrijden 
van alle acties die de democratische in
stellingen kunnen ondermijnen en de 
veiligheid en vrijheid der burgers in 
gevaar brengen. Wij veroordelen nogmaals 
onomwonden het gebruik van politiek ge
weld, evenals van de dwaasheid de orde 
te willen herstellen door de vrijheid met 
voeten te treden. De Christen-de
mocratische partij hoopt dat Chili en de 
gehele wereld lering kunnen trekken uit 
deze bittere les ten einde de verknocht
heid aan de vrijheid te versterken en de 
mensen te doen inzien waar het echte 
welzijn ligt.”
Nationale Raad van de Belgische CVP- 
JÓngeren (Vlaamse afdeling). In het pers
communiqué wordt ohder andere ver
klaard: ,,De Nationale Raad betuigt zich 
volledig solidair met de Chileense pro
gressieve krachten in hun strijd tegen 
het reactionaire optreden van de bevoor
rechte klassèn, gesteund door het natio
nale kapitalisme. De Nationale Raad ver
zoekt de CVP om in het kader van de 
Christen-democratische Europese Unie 
(CDEU) alles te doen om druk op de 
Chileense christen-democraten uit te 
oefenen opdat deze het verzet tegen de 
militaire junta ondubbelzinnig steunen.”  
Wereldunie van christen-democraten. 
De secretaris-generaal van de Wereld
unie van christen-democraten onder
streept zijn krachtige veroordeling van de 
militaire staatsgreep waardoor iedere

vorm van vrijheid en grondwettelijke 
zekerheid in Chili worden onderdrukt. 
Hij geeft tevens uitdrukking aan zijn 
diepe droefheid over de tragische dood 
van de Chileense president, Salvador 
Allende, en alle slachtoffers van de ter- 
teur die het land heeft geteisterd en er 
nog steeds heerst.
Christen-democratische partijen van 
Latijns-Amerika. De Christen-democra
tische partijen van Latijns-Amerika, te 
Caracas bijeen, verzoeken het door ge
weld aan de macht gekomen regime in 
Chili de rechten van de mens te eer
biedigen en niemand op grond van ideo
logische of politieke denkbeelden te ver
volgen.

Tevens geven de Latijns-Amerikaanse 
Christen-democratische partijen uitdruk
king van hun volledige en oprechte 
solidariteit met de Chileense Christen
democratie in de overtuiging dat deze, 
trouw aan de republikeinse eh democra
tische, tegen staatsgrepen gekante traditie 
van het volk, haar strijd zal voortzetten 
voor leefbare democratische instellingen 
en verder het voortschrijden van het 
proces van culturele hervorming en na
tionale vrijheid dat door de Christen
democratische regering in de jaren 1964 
tot 1970 op gang werd gebracht.

Vertegenwoordigers van Spanje in de 
Europese Unie van Christen-democraten 
(CDEU). De Spaanse vertegenwoordigers 
in de CDEU menen dat ten aanzien van 
de dramatische gebeurtenissen in Chili 
de volgende punten moeten worden be
nadrukt: 1. de volstrekte veroordeling van 
de gewelddadige omverwerping van de 
grondwettelijke regering in Chili door het 
leger, dat haars inziens niet het recht 
heeft eigenmachtig politieke geschillen in 
een land in strijd met de legale, demo
cratische beginselen, op te lossen. 2. 
afwijzing van iedere actie die steun of 
heulen inhoudt met de ten gevolge van de

staatsgreep ontstane toestand. 3. de diepe 
eerbied voor de persoonlijkheid van presi
dent Allende die de door hem beleden 
democratische beginselen met de dood 
heeft moeten bekopen.

Christen-democratische Unie van 
Catalonië. De Christen-democratische 
Unie van Catalonië spreekt haar scherpe 
veroordeling uit over de militaire staats
greep, waarbij het regime-Allende werd 
omgeworpen omdat geen enkele behande
ling van die regering, ook al hadden 
sommige een anti-constitutioneel tintje, 
de onwettigheid van een gewapende inter
ventie kan rechtvaardigen. Zij betreurt 
het gedrag van enkele Christen-democra
tische politieke groeperingen die, zowel 
in de regering als in de oppositie, met hun 
starre houding iedere mogelijkheid tot 
dialoog hebben afgesneden en tot de om
verwerping van de democratie hebben 
bijgedragen. Verwerpt volledig de ver
klaringen van enkele leidinggevende 
kringen van de Chileense christen-demo- 
cratie die de militaire junta gunstig gezind 
zijn en stemt in met de veroordeling 
door politici zowel uit Christen-democra
tische gelederen als van andere rich
tingen in de verschillende werelddelen.

Stemt met name in met de verklaring 
van de Chileense Christen-democratische 
leiders Tomic en Leighton Y Fuentealba, 
waarin de anti-democratische praktijken 
openlijk worden veroordeeld, aangezien 
bruut wapengeweld de democratisch tot 
uitdrukking gebrachte volkswil doet ver
stommen en slechts tot onderdrukking en 
dictatuur leidt.

Tot zover de reacties, gepubliceerd 
door de redactie van het bulletin 
,,CD - Europa” , uitgave van de 
christen-democratische fractie van 
het Europese parlement.

H.L.

Op bevolkingsvraagstuk gericht regeringsbeleid nodig

De huidige bevolkingsdichtheid in Neder
land wordt door zeer velen als een toe
stand van overbevolking gevoeld, vooral 
door hen, die zich ervan bewust zijn, 
dat vooralsnog geen stilstand in de bevol
kingsgroei is te verwachten;

- deze gevoelens van onbehagen zijn 
voor verscheidene Nederlanders reeds 
reden geweest erop aan te dringen 
om al datgene te doen wat er toe kan 
leiden een verdere bevolkingsgroei te 
beperken, indien mogelijk zelfs een 
teruggang in het bevolkingsaantal te 
bevorderen;

- bij regering en parlement bestaat grote 
belangstelling voor het bevolkings
vraagstuk; met ongeduld wordt uitgezien 
naar rapportering door de commissie. 
Deze belangstelling blijkt onder meer 
uit het feit dat bij de kabinetsforma
tie 1973 een paragraaf over de bevol
kingspolitiek in het regeringsprogram
ma werd opgenomen;

- de jongste demografische ontwikkelin
gen in Nederland en de daarop ontwik
kelde prognoses van het Centraal Bu
reau van de Statistiek maken een tus
sentijdse bezinning, onder andere ten 
aanzien van de daaruit voortvloeiende 
consequenties voor de leeftijdsopbouw 
van onze bevolking noodzakelijk.

Aldus enkele overwegingen van de Staats
commissie Bevolkingsvraagstuk. Deze 
commissie heeft dezer dagen een interim- 
rapport aan de regering uitgebracht, 
omdat zij haar eindrapport niet voor het 
jaar 1975 verwacht.

De Staatscommissie acht voorts informatie 
gewenst over hetgeen op het ogenblik 
leeft onder de Nederlandse bevolking ten 
aanzien van het bevolkingsvraagstuk. Dit 
wil de commissie bevorderen door het 
organiseren van hoorzittingen. Het in- 
terimrapport kan daarbij dienen als basis
document ten behoeve van een nuttige 
gedachtenwisseling tijdens deze zittingen 
alsmede voor de algemene publieke opi
nievorming.

APPARAAT NODIG

De commissie stelt inhetinterimrapport.

dat een aantal aspecten van het bevol
kingsvraagstuk van een zodanige nationale 
(en internationale) betekenis is, dat dit 
nu reeds om een hierop gericht beleid 
van de regering vraagt. Daarom achtte 
de commissie het nodig reeds nu in het 
rapport een aantal aanbevelingen te doen. 
Zo acht zij het ondermeer noodzakelijk 
voor de regering om over een apparaat 
te beschikken, waardoor het mogelijk 
wordt de demografische ontwikkeling en 
haar consequenties in het regeringsbeleid 
te betrekken.

Voortst treedt de dringende eis naar vo
ren om de Nederlandse ouders in staat 
te stellen hun verantwoordelijkheid met 
betrekking tot de gezinsvorming te dra
gen, terwijl het tevens wenselijk is om de 
jeugd op te voeden in het bewustzijn, dat 
er een bevolkingsvraagstuk bestaat. In 
dit verband dient bijvoorbeeld de hulp
verlening, die nodig is om de wensen ten 
aanzien van kindertal en geboortesprei- 
ding een groter reeel effekt te laten 
krijgen, intensiever, doelmatiger en meer 
gericht te zijn. Uit onderzoek blijkt overi
gens - zo staat in het interimrapport - 
dat de kennis van effektieve anti-concep- 
tiva en van de wijze waarop deze verkrijg
baar zijn, nog steeds aanzienlijk geringer 
is dan de openheid, waarmee de sexuali- 
teit tegenwoordig in Nederland wordt be
handeld, zou doen vermoeden.

De conclusie moet dan ook zijn, dat de 
oogmerken van bepaalde vormen van mo
dern onderwijs en van sexuele voorlich
ting, althans onder een deel van de be
volking onvoldoende worden bereikt.

WEGNEMEN

De reeds lang bestaande opvatting om de 
eigenwaarde van meisje of vrouw uit
sluitend te ontlenen aan haar moeder
schap en niet aan zelfontplooiing - die 
in beginsel gelijk is aan die van de man - 
dient uit de samenleving te worden weg
genomen. De commissie merkt hierbij 
op, dat de overheid in dit verband ook 
een belangrijke voorbeeldfunktie kan ver
vullen door meer dan tot dusverre het 
geval is geweest aan de (gehuwde) vrouw 
ambtelijke carrièremogelijkheden te bie
den.

Ten aanzien van het onderwijs is er een 
aanbeveling, dat reeds in het lager on
derwijs dient te worden ingegaan op oor
zaken en gevolgen van het demografisch 
gebeuren, hetgeen systematisch in het 
vervolgonderwijs van alle niveaus dient 
te worden voortgezet. Zowel het univer
sitair onderwijs als het onderzoek op 
demografisch terrein dient naar de me
ning van de commissie, met kracht te 
worden gestimuleerd.

DEELTERREINEN

Gesplitst in twee subcommissies, die 
onderverdeeld zijn in acht werkgroepen, 
zet de commissie haar werkzaamheden 
voort. Elk van deze werkgroepen be
handelt een deelterrein. Drie ervan 
richten zich op respektievelijk geboorte 
en gezinsvorming, sterfte en migratie 
met onder meer als doel: inzicht te 
verkrijgen in de wijze waarop de betrok
ken demografische processen aan de maat
schappelijke veranderingen zijn gere
lateerd en hoe deze zich in de toekomst 
zullen ontwikkelen. De bevindingen van 
deze groepen zullen in de werkgroep 
,,Prognose en Simulatie”  worden ge
bruikt en tot gefundeerde uitspraken over 
de te verwachten demografische ontwik
keling te komen, alternatieve ontwik
kelingspaden door te trekken voor de 
toekomst en het mogelijk demografische 
effekt van beleidsmaatregelen te bestu
deren. De vier overige werkgroepen be
strijken elk een deel van het maatschap
pelijk leven. Zij zullen onder meer de 
sociale, economische, bestuurlijke en 
ruimtelijke consequenties van een groei
ende, een stationaire of een in aantal 
teruglopende bevolking nagaan en zich 
bezighouden met specifieke problemen 
als: gastarbeid, de deelneming van de 
gehuwde vrouw in het arbeidsproces, het 
behoud van de milieukwaliteit en de zich 
wijzigende behoeften in de gezondheids
zorg in relatie tot • de demografische 
ontwikkeling en de daaruit voortvloeien
de veranderingen in de leeftijdsopbouw 
van de bevolking.

Voorts zullen de werkgroepen waar mo
gelijk de instrumenten moeten aangeven, 
welke wenselijk of nodig zijn tot op
vang van de implicaties van de demo
grafische ontwikkeling.

REELE MOGELIJKHEID

De commissie is van mening, dat haar 
interimrapport duidelijk de mogelijkheid 
biedt een aantal nieuwe elementen aan 
de openbare gedachtenwisseling over het 
bevolkingsvraagstuk in Nederland toe te 
voegen. Allereerst blijkt uit het onder
zoek naar de knelpunten van de demo
grafische ontwikkeling in de afgelopen 
decennia, dat van een voortgezette be
volkingsgroei meer nadelen dan voorde
len zijn te verwachten. ,,De prijs van 
voortgezette bevolkingsgroei is aanzien
lijk” , zo stelt het rapport. Een ander 
nieuw element is, dat uit het rapport naar 
voren komt, dat de huwelijksvruchtbaar
heid in de Nederlandse gezinnen thans 
zo laag is geworden, dat het bereiken 
van de toestand van een stationaire be
volking een reele mogelijkheid is.
In het rapport wordt evenwel onderstreept 
dat in elk geval voor de eerstkomende 
decennia toch nog op een voortgaande 
bevolkingsgroei moet worden gerekend. 
Onze nu nog relatief jonge leeftijdsop
bouw zal immers in de komende tijd. 
nog een sterk accres van het aantal 
jonge gezinnen met zich meebrengen. 
Uit deze elementen vloeien een aantal 
vragen voort, bijv. of van de overheid 
mag worden verwacht, dat zij een wel
overwogen bevolkingspolitiek voert waarin 
zij een bepaalde demografische ontwik
keling nastreeft en welke in dit geval 
het karakter van de beïnvloeding, die 
gewenst en sociaal verantwoord kan wor
den geacht, moet zijn.

Enkele leden van de commissie willen 
reeds in dit interimrapport te kennen 
geven dat zij Nederland overbevolkt ach
ten. Zij vrezen bovendien dat de over
bevolking nog in belangrijke mate zal 
toenemen. Daarom zijn zij de mening 
toegedaan, dat naar een vermindering 
van het bevolkingsaantal reeds nu moet 
worden gestreefd.

De meerderheid van de commissie acht 
de tijd nog niet rijp voor de uitspraak 
dat het bevolkingsaantal snel zou moeten 
dalen, terwijl enkele leden van deze groe
pering in dit rapport tot uitdrukking wil
len brengen, dat zij in een bevolkings
vermindering op korte termijn geen reele 
oplossing voor de geschetste milieu- en 
ruimtelijke problemen zien.
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Van Waterschap to f Zuiveringschap

De zorg voor de kwaliteit van het water door de jaren heen
(zie het vorige artikel in „de Nederlan
der”  van vrijdag 6 december j.L , pagi
na’ s 6 en 7).

Reeds in 1950 werd het eerste water
schap belast met de afvalwaterzuivering. 
Twintig jaar later, in 1970, trad de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren in 
werking, die het kwaliteitsbeheer van 
oppervlaktewater - met uitzondering van 
de rijkswateren zoals de grote rivieren - 
in handen van de provincies geelt. Enkele 
provincies (Groningen, Friesland en 
Utrecht) besloten de afvalwaterzuivering 
zelf uit te voeren; de overige provincies 
droegen de zuiveringstaak aan de water
schappen op.
In enkele gevallen werden speciaal voor 
deze taak zuiveringsschappen opgericht. 
Dit zijn waterschappen met slechts één 
taak: het kwaliteitsbeheer.
Om de zuiveringstaak naar behoren te 
kunnen vervullen, zullen er de komende 
jaren enkele honderden zuiveringsinstal
laties door de waterschappen moeten wor
den gebouwd. Dit zal een investering van 
vele honderden miljoenen guldens vergen. 
Dergelijke zuiveringsinstallaties zijn 
dringend nodig omdat het zelfreinigend 
vermogen van het oppervlaktewater in 
Nederland bij lange na niet voldoende is 
om de immense hoeveelheden huishou
delijk, agrarisch en industrieel afval
water te zuiveren.

De installaties kunnen dit proces over
nemen en versnellen.
Diverse waterschappen beschikken over 
een uitgebreide technische dienst: in eigen 
laboratoria verrichten chemici en biologen 
onderzoek op het gebied van huishoudelijke 
en industriële vervuiling.

Afvalwaterzuivering is ook van belang 
voor de sportvissers en voor de zwem
mers in open water. Een ander belang 
waarmede de waterschappen in steeds 
toenemende mate te maken krijgen, is

de recreatie. In nauwe aanraking komen 
de waterschappen met belangen als de 
ruimtelijke ordening, de natuur- en land- 
schapsbescherming, het grondwater- 
beheer en de (drink)waterwinning en 
-voorziening.

EEN STUKJE OVERHEID

Waterschappen zijn publiekrechtelijke 
lichamen; zij zijn bekleed met overheids
gezag, en voeren een overheidstaak uit. 
Evenals de gemeenten staan de water
schappen onder toezicht van de provincie. 
Dit houdt in dat de gemeenten en de 
waterschappen geen macht over elkaar 
hebben.
Waterschappen zijn doelcorporaties (in 
het leven geroepen voor een speciaal 
doel). De waterschapsvorm is zo soepel 
dat snelle aanpassing aan maatschap
pelijke ontwikkelingen mogelijk is. Ge
meenten zijn gebiedscorporaties: op hun 
grondgebied moeten zij de meest uiteen
lopende taken uitoefenen.

Rijk

Hiërarchisch zijn de waterschappen on
dergeschikt aan provincie en centrale 
overheid. Provinciale staten kunnen 
krachtens de grondwet waterschappen op
richten en opheffen. Taakverzwaring heeft 
geleid tot schaalvergroting door concen-

Zuiveren van leer- en 
handboeken
De commissie voor internationale samen
werking van de ministersconferentie van 
de Europese lidstaten van de Unesco 
heeft zich dezer dagen te Boekarest uit
gesproken voor een beroep op de Euro
pese landen om wanneer dat noodzake
lijk is, leer- en handboeken en ander 
leermateriaal te zuiveren van ideeen van 
haat en vijandigheid tussen de volkeren 
en tendentieuze uitleg van de geschie
denis en de cultuur.

Pas na langdurige discussie en amen
dering aanvaardde de commissie de des -̂ 
betreffende aanbeveling.

Nederland heeft zich bij monde van de 
heer S. de Gorter, permanent vertegen
woordiger bij de Unesco, scherp ver
zet tegen de oorspronkelijke, door de 
Sowjet Unie, voorgestelde tekst. In het 
concept van de Sowjet Unie kwamen de 
woorden ,,indien noodzakelijk”  niet voor. 
Nederland had bezwaar tegen deze tekst 
omdat er in gesuggereerd werd dat de 
Europese landen op dit gebied te kort 
schoten.

Nederland heeft, aldus de heer De Gor
ter, een lange traditie van tolerantie 
en uitlatingen zoals in het concept werd 
gevraagd komen in Nederlandse boeken 
niet voor.

Nederland heeft ook nog getracht een 
Roemeens amendement, waarin er bij de 
lidstaten op wordt aangedrongen het on
derwijs aan de jeugd in de geest van 
wederzijdse eerbied, vrede en vriend
schap te steunen, in de plaats van de 
gecritiseerde zin te laten komen.

Nadat het Nederlandse voorstel tot ver
vanging was verworpen sprak de commis
sie zich met algemene stemmen uit voor 
een Joegoslavisch amendement waarbij 
de woorden ,.wanneer noodzakelijk”  aan 
de omstreden tekst werden toegevoegd. 
Dit maakte de tekst voor de commissie 
aanvaardbaar zodat de aanbeveling ten
slotte met algemene stemmen werd goed
gekeurd met zowel de geamendeerde tekst 
van de Sowjet Unie als het Roemeense 
amendement.

Zeeuwse CHU-kamerkring in telegram :

Tweede-Kamerfractie CHU 
moet oppositie voortzetten
De leden van de kamerkring Zeeland van de CHU vinden, dat de tweede-kamer- 
fractie van deze partij de oppositionele opstelling jegens het kabinet-Den Uyl moet 
voortzetten. De kamerkring heeft dit in een telegram aan de christelijke-historische 
tweede-kamerfractie meegedeeld. In het telegram stelt de kamerkring verder, dat 
,,de duidelijke stellingname en duidelijk herkenbare positie”  van veel belang voor 
de politieke situatie voor het land wordt geacht.
Mede tegen de achtergrond van de landelijke ontwikkelingen heeft de Zeeuwse ka
merkring besloten, aldus het telegram, bij de statenverkiezing niet met één CDA- 
lijst uit te komen, maar tot lijstverbinding van de afzonderlijke lijsten van KVP, 
CHU en ARP over te gaan. In het telegram vraagt de kamerkring verder de aan
dacht van de fractie voor regionale zaken op nationaal niveau moeten worden ge
regeld, waarbij met name wordt gedacht aan de realisatie van een vaste oeverver
binding over en onder de Westerschelde.

tratie van waterschappen. Waren er in 
1960 nog een 2200 waterschappen, dit 
aantal is nu gedaald tot ongeveer 900. 
Provinciale staten stellen ook de taak 
en bestuursbevoegdheden van de water
schappen vast in waterschapsreglementen. 
Bovendien houdt de provincie toezicht 
op de taakuitoefening van de waterschap
pen, terwijl het rijk het oppertoezicht 
houdt.

GESCHIEDENIS DER 
WATERSCHAPPEN

De eerste waterschappen zijn ongeveer 
800 jaar geleden ontstaan in dat deel 
van Nederland, dat onder de zeespiegel 
ligt. Toen werden stukken land omgeven 
door dijken; de eerste polders waren 
ontstaan. Degenen die destijds aan de 
dijk woonden of grond aan een dijk hadden 
liggen, moesten die dijk onderhouden. 
Wie deze taak, dijkplicht geheten, niet 
nakwam, bracht niet alleen zijn eigen 
stuk grond in gevaar, maar het hele ge
bied. Daarom was het noodzakelijk om 
controle op het onderhoud van de dijken 
uit te oefenen, en hiermede werd een 
dijkbestuur belast. Dit bestuur werd door 
de kleine gemeenschap zelf gekozen. De 
basis voor het waterschap was gelegd. 
Minstens éénmaal per jaar controleerde 
het dijkbestuur de dijken en wie nalatig 
was, kon streng gestraft worden: dijk
doorbraak door nalatigheid werd gestraft 
met de dood door verdrinking. De men
sen die verder landinwaarts woonden, 
profiteerden wel van goed dijkonderhoud, 
maar hoefden daar zelf niets voor te doen 
of te betalen. Alleen wanneer de dijk het 
dreigde te begeven, werden ze door nood
klokken naar de plaats des onheils ge
roepen. Maar later moesten alle ingelan
den (grondeigenaren binnen het omdijkt 
gebied) daadwerkelijk hun bijdrage le
veren aan het onderhoud van de dijken. 
Toen de steden tot ontwikkeling kwamen 
werd het belang van goede dijken nog 
groter.

De meeste waterschappen in boven de 
zeespiegel gelegen gebieden zijn opgericht 
door de provinciale staten in die pro
vincies. De leeftijden van deze water
schappen in Drente, Overijssel, Oostelijk 
Gelderland, Noord-Brabant en Limburg 
liggen behoudens uitzonderingen, tussen' 
de 50 en 150 jaar. In deze gebieden stelt 
het water heel andere problemen. Al het 
water dat hier binnenkomt in de vorm 
van regen of andere neerslag of door 
de beken uit België en Duitsland, moet 
efficiënt en snel worden afgevoerd. Deze 
taak wordt dus door de relatief jonge 
waterschappen uitgevoerd. Maar hoe 
oud' of hoe jong zij ook zijn en op welke 
manier ze ook ontstaan zijn, alle wa
terschappen vallen onder dezelfde wet 
en de provinciale staten beslissen over 
hun bestaan.

HET BESTUUR VAN
HET WATERSCHAP

Voor het besturen van het waterschap 
wordt het principe gehuldigd, dat wie 
meebetaalt, ook mee mag beslissen. In 
hele kleine waterschappen wordt dit 
principe letterlijk in praktijk gebracht: 
belangrijke beslissingen worden geno
men door de vergadering van alle stem
gerechtigde ingelanden.
In de grote waterschappen zou dit on
mogelijk zijn en daarom kiezen de stem
gerechtigden daar vertegenwoordigers. 
Deze vormen het algemeen bestuur en 
kiezen op hun beurt het dagelijks be
stuur, dat belast is met de dagelijkse 
leiding van het waterschap.
De voorzitter wordt in het algemeen 
gekozen, maar in bepaalde gevallen door 
de Kroon benoemd. Dit laatste ge
beurt bijvoorbeeld in de waterschap
pen die belast zijn met de zorg voor de 
waterkering langs de kust, de grote rivie 
ren en het IJsselmeer.
De bestuursleden worden gekozen op 
grond van hun belangstelling en des
kundigheid in bestuurlijke of technische 
aangelegenheden.

Evenals bij de naamgeving van de wa
terschappen bestaat er geen uniformiteit 
in naamgeving van de bestuursfuncties. 
Vandaar hier een paar voorbeelden.
Ieder die binnen een waterschap grond, 
een huis of een ander gebouw in eigendom 
heeft wordt ingeland, in enkele gewes
ten ook wel geërfde genoemd.
Zij die door en uit het algemeen be
stuur gekozen zijn voor het dagelijks 
bestuur dragen de naam hoogheemraden 
of heemraden. De voorzitter heeft vaak 
de titel dijkgraaf of watergraaf.

FINANCIERING VAN 
DE WATERSCHAPPEN

De financiering geschiedt in principe door 
degenen die belang hebben bij het werk 
van de waterschappen. Nu blijkt dat ie
dereen, zij het niet in gelijke mate, be
lang bij dit werk heeft.
Belanghebbenden zijn in de eerste plaats 
zij die grond of huizen in een water
schap hebben. Er gelden voor deze eige
naren speciale tarieven voor ,,ongebouw
de”  en ,,gebouwde”  eigendommen. Maar 
ook zij die geen land bezitten hebben belang 
bij de waterschapstaken, of het nu dijk
onderhoud en dijkverbetering, dan wel 
de waterhuishouding betreft. In feite is 
dat een ieder die in deze gebieden woont, 
werkt en recreëert. Ze brengen recrean
ten met hun auto’ s en speedboten moei
lijk verhaalbare schaden toe aan wegen, 
bermen en kaden. Het is dan ook niet 
onredelijk dat rijk en provincie uit de al
gemene middelen in de waterschapsacti- 
viteiten bijdragen.

DE VERVUILER
BETAALT

De Wet verontreiniging oppervlaktewate
ren kent een ander systeem; deze wet 
gaat namelijk uit van het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. Dat kan dus betekenen, 
dat niet de eigenaar van huis of bedrijfs
ruimte de zuiveringslasten betaalt, maar 
de huurder of de gebruiker.
Getracht wordt de lasten zo gelijk mo
gelijk te verdelen en niemand ongerecht
vaardigd te laten betalen. De aanslagen 
voor de waterschapslasten worden vaak 
met behulp van computers zo berekend, 
dat de aangeslagenen alleen betalen voor 
die werkzaamheden, waarbij ze belang 
hebben, of die ze door, hun vervuiling 
noodzakelijk maken.

(Gegevens ontleend aan Waterschappen 
in Nederland, uitgegeven door de Unie 
van Waterschappen).

V. D.

Stijgend tendement 

in de landbouw
Door een stijgend rendement in gebie
den die vroeger achteraan kwamen, is 
het verschil dat er twintig jaar gele
den op landbouwgebied tussen het noor
den en het zuiden van de Europese Ge
meenschap bestond een heel stuk klei
ner geworden. Veel streken met een laag 
rendement lopen hun achterstand in. Dat 
blijkt uit een recente publikatie van het 
Bureau voor de Statistiek van de Euro
pese Gemeenschappen.
Daarin wordt de spreiding van de ver
schillende cultures in Europa in het be
gin van de vijftiger jaren vergeleken 
met de situatie omstreeks 1970. De voor
uitgang van de Franse en de Beierse 
landbouw is opmerkelijk, maar ook de 
Britse landbouw is in die twintig jaar 
sterk gegroeid. In Nederland is de graan- 
produktie afgenomen maar de veehou
derij breidde zich uit. In Noord-Duits- 
land en Denemarken is de varkenshou
derij sterk ontwikkeld, Ierland breidde 
zijn rundvleesproduktie uit. Bepaalde pro- 
duktiesectoren concentreren zich meer 
en meer in bepaalde gebieden. In alle 
gebieden van de Gemeenschap daalde de 
produktie van rogge met 28 procent en 
van aardappelen met 25 procent. In plaats 
daarvan is men vooral gerst gaan ver
bouwen.

Gesprek m et premier 
Den Uyl en minister 
Van der Stoel
Premier drs. J. M. den Uyl en minister 
mr. M. van der Stoel van buitenlandse 
zaken hebben eind vorige week de liberale 
fractievoorzitter H. Wiegel en de chris- 
telijke-historische fractievoorzitter dr. 
R. J. H. Kruisinga uitgenodigd voor een 
overleg, dat jongstleden woensdag zou 
plaatsvinden.
De aanleiding voor deze uitnodiging was 
gelegen in een verzoek dat van de beide 
fractievoorzitters en van de woordvoer
ders van de fracties van VVD en CHU 
bij het debat over het buitenlands beleid, 
respectievelijk H. J. de Koster en drs.
D. F. van der Mei, uitging.
,,Gezien de behandeling van de begroting 
van buitenlandse zaken in de Tweede 
Kamer, in het bijzonder wat betreft het 
Midden-Oostenbeleid en de olieboycot^ 
vragen wij een onderhoud aan” , aldus het 
verzoek om het overleg.

H. L.
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Trots

er over

Nu ik „de Nederlander”  van 23 november 
T973 heb gelezen, moet ik eerst melden, 
dat ik zo trots ben op mijn ,,CHU” - 
voorgangers. Ten volle sta ik achter 
hun standvastig ,,geloofsbeginsel” . Met 
name wil ik noemen mr. Van Verschuer, 
dr. Kruisinga en onze drs. Tilanus.

De redactie van „de Nederlander” behoudt 
zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten.

Weest ervan overtuigd, dat ik over hen 
met graagte lees. Met mijn gebed sta 
ik achter hen. Ik hoop dat zij het licht, 
dat zij van God ontvangen, verder ver
spreiden en dat hun werk steeds meer 
vruchten moge dragen.

Dat is de wens van een, ook vasthoudend 
overtuigd lid van de CHU.

CHU JA , CDA NEEN

Badhoevedorp Mevrouw H. van Dam- 
van Blaaderen.

Op zaterdag, 15 december a.s. zal de 
Unieraad voor een belangrijke beslissing 
komen te staan. De CDA-gedachte in 
vastere vorm gieten, een pas op de plaats 
maken of zich in enigerlei vorm distan- 
ciëren.
Wij menen dat het in dit uiterst belang
rijke en wellicht beslissende stadium in 
het voortbestaan van de CHU onze plicht 
is onze zienswijze in ons weekblad ken
baar te maken.
Het bestuur en de kiesvereniging Huizen 
(25.000 inwoners) zien in overgrote meer
derheid (minstens 90%) het CDA als een
heidspartij niet zitten. Deze uitspraak is 
gebaseerd op een schriftelijke enquête 
die onder onze leden wordt gehouden en 
waarvan de uitslag reeds grotendeels 
bekend is.
Wij zien het CDA niet zitten op princi
piële en programmatische gronden. Wij 
vinden het beginselprogramma te weinig 
principieel, onder andere omdat bepaalde 
punten voor meer dan één uitleg vatbaar 
zijn, anderen te vaag zijn omschreven zo
dat men er alle kanten mee op kan. 
Het werkprogramma, voor zover dat op 
dit ogenblik bekend is, vertoont duidelijk 
een signatuur links van het midden. De

CHU is steeds een partij van het politie
ke midden geweest, die net als iedere 
andere partij wel haar linker- en rech
tervleugel had en heeft, maar die in het 
verleden nimmer polariserend zijn opge
treden.
De politiek van het huidige kabinet, waar
in onze twee zusterpartijen zitting heb
ben, bevestigt de opstelling van deze par
tijen links van het midden. Dit zal ook de 
opstelling van de nieuwe partij worden, 
de partij waarvan professor Steenkamp de 
peetvader is. Dat een dergelijke CDA- 
gedachte een groot deel van de kiezers 
niet ligt, hebbende verkiezingen in Amers
foort duidelijk aangetoond.
Wij doen een ernstig beroep op allen die 
in de Unie belangrijke posten bekleden 
zich goed te realiseren wat de draagwijdte 
van hun beslissing zal zijn. Wij hopen van 
ganser harte dat die niet zo moge zijn dat 
zij de geschiedenis zullen ingaan als de 
doodgravers van een partij die in de Ne
derlandse politiek een onmisbare plaats 
inneemt.

Het bestuur van 
kiesvereniging 
Huizen (N.H.).

de

Gtoed idee... voor uw bont in 
ieder geval kijken bij de groot
ste ën goedkoopste bontzaak 
van Nederland.
Duizenden korte en lange 

BONTMANTELS 
bonthoeden en -colliers tegen 
aantrekkelijke lage, betaalba
re prijzen! Bont kopen is een 
zaak van vertrouwen. Een 
3-jarig garantie-certificaat is 
dat vertrouwen waard. Meer 
waarborg voor bont. De Bont- 
koning, Hoogstraat 97, Rotter- 
dam-C,tel. 010-117.117. Groot 
parkeerterrein voor zaak. 
Hooghuisstraat 3 (straat 
schuin t/o  Hema), Eindhoven. 
Tel. 040-61100. Vrijdag koop
avond tot 9 uur. Voorstreek 
71, Leeuwarden, tel. 05100- 
20713. (In Leeuwarden is 
géén koopavond). Bij koop 
voor 2 personen per bus, trein 
of eigen auto wordt reisgeld 
terug betaald. Dus gratis rei-, 
zen.

Houthandel S. 0 . de Vries B.V.
IJlst - Telefoon 05155-544

Voor a l uw  bouw hout/hardhout 
en p laatm ateria len
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AANNEMINGSBEDRIJF

OOGVLIET & ZN . B.V.
Burgerlijke- en Utiliteitsbouw

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

ZWIJNDRECHT
Molenvliet 9 - Tel. 01850-26651-27034-24330

TUINAANLEG

BINDER a V . - RHOON
Aanleg en onderhoud van 

GEMEENSCHAPPELIJKE TUINEN, PLANT
SOENEN, PARKEN, SCHOOLTUINEN etc.

grond- en straat
werken 
drainages - 
rioleringen 
beplantingen

■ windkeringen en 
afrasteringen

■ aanleg grasgazons

onderhoud van
groenvoorzieningen
onkruidbestrijdingen
kleigrond, teelaarde
graszoden en
graszaden
bloembakken

Dor ps d i j k  5 0 - 5  2 - Pos t bu s  8 2 0  - R H O O N  

Tel e f oon 0 1 8 9 7  - 2 3 6 7  - 2 3 8 5
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kies met zorg uw drukkerij.

let op prijzen, maar ook op mogelijkheden en service.

de b.d.u. zowel voor het fijnste handelsdrukwerk als massaal 
reclamedrukwerk.

de modernste apparatuur;
★  hoog- en vlakdruk
★  vellen en rotatie
★  lood- en fotografisch zetten

vervaardigt desgewenst uw periodiek van a (abonnementen, 
advertenties, administratie) to tz  (zetten, drukken, 
adresseren,verzenden).

barneveidse drukkerij en uitgeverij b.v.
nieuwstraat 15 — telefoon 03420-3141 — barneveld
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Unieraad unaniem:

CHU GAAT VERDER MET CDA
De vergadering van de Unieraad op za
terdag 15 december j.1. te Rotterdam 
heeft unaniem uitgesproken voorstander 
te zijn van de vorming van één CDA- 
lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. 
Met de aanvaarding van de door het be
stuursorgaan van de CDA opgestelde re 
solutie, waarin eigenlijk voornamelijk or
ganisatorische zaken staan, werd hier
mee de ontwikkeling sedert 16 decem
ber 1967 tot een goed einde gebracht. 
Aan de vooravond van haar 60-jarig ju
bileum vond op 16 december 1967 een 
buitengewone algemene vergadering plaats 
te Utrecht. Dit zou de meest druk be
zochte vergadering worden in de hele 
geschiedenis van de CHU. Een zo grote 
opkomst - 1700 personen - is sedertdien 
nooit meer geregistreerd. Een buitenge
wone vergadering - buitengewoon in drie 
opzichten: het was een extra vergadering 
naast de gebruikelijke jaarlijkse, het was 
een vergadering met een buitengewone 
opkomst en tenslotte nam men een bui
tengewoon belangrijk besluit, in de vorm 
van de hierna weergegeven resolutie: 
,,De Algemene Vergadering van de CHU, 
van mening dat vastgehouden moet wor
den aan partijvorming op grondslag van 
het evangelie, overwegende dat de ver
nieuwing van de partijpolitieke verhou
dingen in Nederland gewenst is en dat 
de CHU daarin met name in verband 
met de duidelijkheid haar actief aandeel 
hoeft te jjonoirjAiii heh-
bende van de mededeling van het D.B. 
dat het door het instellen van een of meer 
commissies dit aandeel zal concretise
ren, draagt het Dagelijks Bestuur op, 
voort te gaan met de delegaties van 
ARP en KVP te streven naar een samen
werkingsverband met deze partijen op ba
sis van een gemeenschappelijke begin
selverklaring, gevolgd door een gemeen
schappelijk program voor een vooruitstre
vend beleid, gericht op de vooruitgang 
van de maatschappij in al haar geledingen” . 
Geen mooie tekst, maar echte copywriters 
heeft de Unie nooit gekend.

TERUGBLIK

Vervolgens vindt op 18 mei 1968 een al
gemene vergadering van de CHU plaats 
te Groningen, alwaar men zich uitsprak 
voor de voortzetting van de inmiddels 
gevormde groep van ,,Achttien” , en men 
dringt in een motie aan op een spoedige 
voltooiing v^n de rapporten van deze 
,,Achttien” . 'De Algemene Vergadering 
van 15 november 1969 handhaaft de reso
lutie van 1967 en spreekt vervolgens uit: 
dat ARP, CHU en KVP met kracht naar 
een gezamenlijk urgentieprogram dienen 
te streven. Eerst een jaar later wordt 
èen stuurgroep ingesteld - 12 december 
1970 - en wordt het gezamenlijk urgen
tieprogram vastgesteld. In 1972 volgt dan 
de publicatie van de nota van deze Con- 
tactraad. De recente ontwikkelingen lig
gen nog vers in het geheugen, de Alge
mene Vergadering te Apeldoorn, een nog
al rumoerige vergadering in het Centrum 
Orpheus, gaat akkoord met de nota ,,Op 
Weg naar een verantwoordelijke maat
schappij” , waarvoor wij graag verwij
zen naar ,,De Nederlander”  uit die perio
de. In Apeldoorn kon de CHU samen met 
ARP en KVP het CDA - Christen Demo
cratisch App^l - oprichten, dat tot taak 
kreeg om de politieke activiteiten van de 
drie partijen te coördineren, via een 
commissie zich voortdurend moest be
zinnen op de relatie tussen levensover
tuiging en politiek handelen, en ondermeer 
de nieuwe organisatievorm voorbereiden 
moest. Wij schrijven 23 juni 1973.

NOG EEN EXTRA MOTIE

Tenslotte, zoals in het begin van dit ver
slag vermeld, nam op 15 dec. j.1. de 
Unieraad de resolutie aan van het be
stuursorgaan van de CDA.

Bovendien werd 
nog een motie aangenomen als resultaat 
van uitvoerige discussies. Eigenlijk wa

ren dat twee moties, waarvan de tekst 
alsvolgt luidt:
,,De Unieraad van de CHU spreekt zijn 
waardering en vertrouwen uit respec
tievelijk in, het beleid van de 2e ka
merfractie van de CHU”  en; ,,De Unie
raad aanvaardt de resolutie zoals voor
gesteld door het CDA-orgaan, met dien 
verstande dat de beslissing door de be
voegde Unie-organen, óf tot één lijst, 
danwel lijstverbinding, of gescheiden op
trekken moet worden genomen, tegen de 
achtergrond van de feitelijke parlemen
taire politieke situatie vóór de eventuele 
verkiezingen voor de 2e kamer spreekt 
uit, dat tegen deze achtergrond de data 
in de resolutie als streefdata dienen te 
worden beschouwd en in het overleg met 
de andere partijen moeten worden be
trokken” .
Deze laatste motie - door de NOS-jour- 
naaldienst voor de t.v. op 15 dec. weer
gegeven als het voorbehoud van de CHU 
- werd voornamelijk ingegeven door de 
overweging dat de in de resolutie ge
noemde ,,eerstvolgende”  verkiezingen 
voor de 2e kamer wel eens voortijdige 
verkiezingen konden zijn en de overwe
ging dat de politieke ontwikkelingen het 
wel eens volstrekt belachelijk tegenover 
het publiek konden maken dat KVP, ARP 
en anderszijds de CHU met één lijst 
uitkomen voor de landspolitiek. Niette
min bleek in de Unieraad zeer duidelijk

dat een niet-doorgaan van één CDA- 
lijst door de CHU ernstig betreurd zou 
worden.

COMMENTAREN

De persconferentie, na afloop van de 
vergadering van de Unieraad verduide
lijkte hopelijk dat de CHU bedoelt met 
,,de feitelijke politieke situatie”  de ge
loofwaardigheid dat een CHU welke thans 
niet deelneemt aan het kabinet - zoals 
Kruisinga het uitdrukte, een CHU, die 
steunt waar mogelijk, een kritiseert waar 
nodig, dus geen oppositie voerend om 
derwille van de oppositie - samengaat 
met KVP en.ARP.
Van Verschuer stelde daarbij dat het 
irreëel zou zijn dat de CHU - zoals 
Aantjes van de ARP suggereerde eer
der vorige week - nü toetreedt tot het 
kabinet-Den Uyl.

In ochtendblad ,,De Telegraaf”  worden 
geen nieuwe gezichtspunten gebracht over 
de partijbijeenkomsten van CHU (Unie
raad) en de ARP en KVP - vergaderin
gen welke alle drie in de Rotterdamse 
Doelen werden gehouden.

,,Het Vaderland”  meldt evenwel dat de 
CHU dwars ligt en schrijft in een com
mentaar dat de CHU de christendemo
cratische samenwerking zwaar op de

proef stelt. En dat toch, terwijl de Unie
raad van de CHU de CDA-resolutie una
niem aannam en bij de ARP circa 25% 
tegenstemmers geteld konden worden.

Evenmin als het CDA-gebeuren voorpa
ginanieuws was bij de reeds genoemde 
(maandag) ochtendbladen, is dat bij ,,De 
Volkskrant”  het geval. Op pag. 2 ver
tellen de verslaggevers dat de confes
sionelen een breuk hebben voorkomen. 
Men schrijft in deze krant ,,vooral de 
CHU zwakte de CDA-resolutie wat af. 
Maar deze inbreuk was niet essentieel, 
zodat de KVP haar dreiging om bij te grote 
verschillen het CDA maar te verlaten, 
niet uitvoerde” . Op pag. 3 in het redac
tioneel commentaar van ,,De Volkskrant”  
vraagt deze krant zich af of de christen
democratische samenwerking nu eigen
lijk wel van de grond is gekomen. Als 
oorzaak wordt genoemd de scheiding tus
sen KVP en ARP (in de regering) en CHU 
(niet in de regering). De Volkskrant noemt 
de uitspraak van de Unieraad in de motie 
onwaarachtig omdat de principe-beslissing 
ten gunste van de gemeenschappelijke 
lijst hierdoor volkomen wordt ontkracht. 
De krant citeert Andriessen en De Zeeuw 
die waarschuwend hebben gezegd dat de 
CHU wat meer in de pas moet lopen. . . 
De toekomst zal het leren.

Van Dijk.

EEN SGEZIN D  G EK O Z EN  

V O O R  V O O R T G A N G

In ontspamieii sfeer heeft de Unieraad 
zaterdag eensgezind gekozen vóór voort
gang in de samenwerking binnen het ver
band van het Christen Democratisch Appèl. 
De ontwerp-resolutie werd in beginsel 
aanvaard, zij het onder bepaald voor
behoud. Dit betrof allereerst het met één 
lijst uitkomen bij de volgende ver
kiezingen. Dit werd aanvaard op de voor
waarde dat dit t.z.t. dan ook politiek- 
parlementair mogelijk is. Verder wilde 
men enkele, in de resolutie exact 
genoemde, data meer beschouwd zien 
als streefdata. De besturen van de ARP 
en KVP hebben eveneens de ontwerp
resolutie aanvaard!
Na de resolutie die op 23 juni werd 
aangenomen, is nu dus opnieuw gekozen 
om met elkaar door te gaan. Het proces 
van politieke eenwording dient verder 
te gaan. De Unieraad heeft dit in goede 
eensgezindheid uitgesproken. Ieder wil, 
zij het dat er altijd zijn die sneller 
willen en anderen die wat achterblijven. 
Gezien de parlementaire situatie is dit 
niet geheel onbegrijpelijk, wellicht zelfs 
reëel, mits de wil oprecht aanwezig is. 
De voorzitter van de Unie, mr. Van 
Verschuer, leidde de discussie over de 
resolutie op evenwichtige wijze in. Hij 
ging de geschilpuuteuuietuitde weg, maar 
wees er eveneens op hoe belangrijk het 
juist nu is, de christendemocratische po
litiek eigen iuhoud te geven. Er is een 
gemeenschappelijk uitgangspunt, we 
kennen onze verantwoordelijkheid vanuit 
het Evangelie, nader omschreveu in de 
nota van de Coutactraad. Nu kunnen we 
ons vooral organisatorisch sterk maken 
en ons bezinnen over hoe de christen
democratische koers verder zal moeten 
zijn.
Dr. Kruisinga, de voorzitter van onze

Tweede-Kamerfractie gaf in een uitvoerig 
betoog zijn visie, en die van de fractie, 
over het kabinet-Den Uyl. Hij meende 
dat ouder de huidige omstandigheden een 
kabinet op een andere, betere grondslag 
noodzakelijk is, omdat juist nu de christen
democratische richting van grote 
betekenis kan zijn voor het vinden van de 
juiste oplossing. Niet slechts als het gaat 
om materiële zaken, maar vooral om die 
vele niet-materiële zaken, rond het milieu, 
het welbevinden van de mens, de mate 
waarin en de wijze waarop de economische 
groei gehanteerd dient te worden, opdat 
ieder mens ook door verdergaande demo
cratisering zich meer en beter kan ont
plooien en zijn verantwoordelijkheid 
tegenover zijn Schepper kan beleven. Dr. 
Kruisinga meende dat premier Den Uyl 
het initiatief diende te nemen om te 
komen tot een verbetering van de program
formule waaronder dit kabinet regeert. 
Die formule was in onze ogen niet goed, 
is echter ouder de huidige omstandigheden 
gewoon fout, omdat juist nu er een basis 
moet zijn die op veel meer steun van het 
hele volk kan rekenen, aldus dr. Kruisinga. 
Prof. Van Hulst gaf in enkele korte, 
maar zeer duidelijke lijnen, op de van 
hem bekende sprankelende wijze, een 
inzicht in de positie en het werk van de 
Eerste-Kamerfracüe, waarbij hij in het 
bijzonder de nadruk legde op de vauKVP- 
zijde (o.m. bij monde van oud-premier 
De Jong) ondervonden steun.
Uit de discussie bleek het gevoel van 
verantwoordelijkheid en de zin voor de 
realiteit heel duidelijk. Wat woog 
zwaarder: de wens om tot verdere samen
werking te komen of het gevoel dat ten 
kóste van zelfopoffering men elkaar moest 
blijven zoeken? Of was het de spanning 
die voortkomt uit dat wat in en rond de

regering en het parlement gebeurt? Wie 
zal dit zorgvuldig kunnen afwegeu? Het 
resultaat was zeer zeker een toenemende 
tolerantie, meer homogeniteit en grote 
eendracht.

Maar er zal nog veel wijsheid nodig zijn 
in de realiteit van alle dag. Deze week 
kan daarover al meer inzicht geven. Willen 
wij werkelijk vanuit ons geloof christelijke 
politiek bedrijven dan nu aan het werk. 
Menen wij oprecht dat Christelijk Histo
rische inbreng uoodzakelijk is in een 
voortgaande christen democratische 
samenwerking dan dienen ook bij ons 
mannen en vrouwen zich te beziimeu op 
de voortgang van ons werk. Het politieke 
bedrijf wordt steeds moeilijker, hoe vinden 
we dan de relatie tussen onze levensover
tuiging en dat politieke handelen. Kunnen 
we daarmee onszelf en daardoor dus ook 
anderen inspireren en die wijsheid ver
werven die nodig zal zijn een groter 
deel van ons volk te doordringen van 
onze boodschap? Dat zullen we moeten 
overbreugeu, indringend en over
tuigend.

Niet alleen omdat het Kerstfeest wordt, 
opnieuw, voor heel velen. Maar ook omdat 
de huieUge wereldsituatie helpt ons te 
bezinnen. Niet alleen op materiële zaken, 
al mag dat best, ja is dat zelfs uood
zakelijk. Maar omdat we weer iets duide
lijker kunnen beseffen hoe we materiële 
zaken kunnen aanwenden voor uiet- 
materiële, voor meer recht en gerechtig
heid, voor duidelijker prioriteiten ten bate 
van mijn naaste. Dat vraagt wel duide
lijkheid, opdat ons politieke doel wordt 
herkend en daardoor begrepen. Dat kan 
ook ,,winst”  oplevereu.

B.
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Dekkingsplan in senaat CONTRIBUTIE
Jhr. De Geer waarschuwt voor verslech
teren investeringsklimaat

De CHU-senator ^hr. mr. t .  E. de 
Geer van Oudegein heeft tijdens de 
behandeling van het dekkingsplan in de 
Eerste Kamer gewaarschuwd voor een 
verslechtering van het investeringsklimaat 
in ons land.

Met het beschikbaar stellen van aanzien
lijke bedragen voor de werkloosheid zijn 
we er niet. Nodig is dat bestaande ar
beidsplaatsen worden behouden en dat 
daarnaast nieuwe ontstaan. Op dat punt 
is mijn fraktie verre van gerust. Wat 
bovenal nodig is, is het verbeteren van 
het klimaat voor het bedrijfsleven. Die 
klimaatsverbetering moeten we zoeken 
op sociaal en fiscaal terrein. Op beide 
terreinen moeten we helaas vaststellen 
dat er remmingen liggen, aldus De Geer.

Spreker beperkte zich thans tot het fiscaal 
terrein. Hij betoogde dat in de fiscale 
sector onvoldoende aansporing aanwezig 
is om tot besparingen te komen. Een 
voorbeeld hiervan is de voorgestelde ver
hoging van de vermogensbelasting. De 
Geer betwijfelde voorts of de mededeling 
in de Miljoenennota, dat een betere prio
riteitenafweging zal worden onderzocht 
tussen het beslag op de nationale mid
delen van overheid en de particuliere 
sector, een aansporing zal zijn voor het 
bedrijfsleven om zijn aktiviteit te ver
groten. Vooral nu in het kabinet enkele 
bewindslieden zitten, die vanuit hun poli
tieke filosofie het particulier ondernemer
schap geen goed hart toedragen.

De CH-woordvoerder meende dat de 
rijksbegroting in onvoldoende mate een 
bijdrage levert aan de beteugeling van 
de inflatie.
Het mislukken van het centraal akkoord 
en de energiecrisis zullen op korte ter
mijn zo ingrijpen in de sociaal-econo- 
misch en financiële omstandigheden dat 
de regering een aangepast beleid zal 
moeten ontwerpen.
De Geer zei niet te willen nalaten .de 
minister van financiën te complimenteren 
dat hij er in geslaagd is van de Mil
joenennota een goed leesbaar stuk te 
maken!

MEERJARENRAMINGEN

Verheugd toonde de CH-woordvoerder 
zich over de mededeling dat het kabinet 
zich voorstelt in de herfst van dit jaar 
meerjarenramingen te gaan maken. 
Spreker kon zich voorstellen dat men 
dit onder de huidige omstandigheden niet 
meer van belang achtte. De Geer sprak 
dit met klem tegen. Dit stuk, dat in de 
herfst tot stand is gekomen -naar ik 
aanneem- is van groot belang.
We kunnen er immers uit vernemen welk 
beleid dit kabinet in de periode 1975-1977 
had willen voeren. Ondanks de gewijzigde 
omstandigheden is kennisname van deze 
beleidsvoornemens van groot belang, al
dus de CH-senator. We kunnen een duide
lijker beeld krijgen van de politieke op
stelling van dit kabinet.
Hij vroeg met nadruk om kennisgeving 
aan de Kamers van dit stuk.

Trouw
'n opmerkelijk góéde krant

M  dagen 
"  GRATIS

Stuur mij
Naam; ___

Straat:___

Plaats:___
1 pïs'.ve-.cf 4̂ cED fr;s'’nvf!'Tr Dooific wc’J '!

■| . p-dordcbf-.Mirc .-'r. •} ^i : -! fl■ ioorchcrnr-» ^
ii’ « ' hc’ie: i.ey/c *£

DAGBLAD TROUW
Postbus 859 A m ste rd a m
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DEKKINGSPLAN

E V enal s de CH - Tweede Kam e r fraktie heb - 
ben de CH-senatoren bezwaar tegen twee 
van de negen wetsontwerpen uit het dek
kingsplan, te weten de loon-en inkomsten
belasting en de vermogensbelasting.

De Geer betreurde het dat in het voorstel 
tot wijziging van de loon- en inkomsten
belasting zulke diverse regelingen waren 
samengebracht. De verbetering voor al
leenstaanden met kinderen en de reser
vering voor de oude dag zouden wij 
gaarne aanvaarden. Maar andere in dit 
wetsontwerp opgenomen voorstellen ver
hinderen dit. Spreker noemde in dit kader 
het niet toepassen van de inflatiecorrectie; 
het verhogen van de autokostenfictie en 
van het eigen woningforfait.

Spreker noemde het onjuist om de be
lastingwetgeving te gebruiken voor de 
verkleining van inkomensverschillen. Die 
verkleining van inkomensverschillen wil
len wij ook bereiken maar wij hebben 
er bezwaar tegen de belastingwetgeving 
hiervoor aan te wenden. In onze ogen 
is dit misbruik van de fiscale wetgeving, 
aldus De Geer.

Tegen de voorgestelde verhoging van de 
vermogensbelasting bracht spreker het 
bezwaar in dat hier in feite een verkapte 
vermogensheffing plaats heeft.

Gelet op het grote belang de besparingen 
te bevorderen, bestaat bij de CH-fraktie 
bezwaar tegen deze maatregel. Daar komt 
nog bij dat over de struktuur van de 
vermogensbelasting een studie wordt ge
maakt.

De Geer wees er op dat ieder jaar de 
belastingontvangsten de ramingen over
treffen, mede als gevolg van de inflatie 
en de' progressie in de tarieven. Dit 
moet meebrengen dat de werkelijke be
lastingdruk groter is dan de geraamde. 
Hij informeerde of de ministers cijfers 
kon geven, waarbij naast de cijfers van 
de geraamde belastingdruk over de laatste 
jaren, de werkelijke belastingdruk wordt 
vermeld.

De CH-senator sprak tenslotte de hoop 
uit dat de uitzonderlijke moeilijkheden, 
waarvoor wij ons als volk geplaatst zien 
het kabinet er toe zullen brengen een 
zodanig beleid te voeren, dat een zo 
groot mogelijk deel van ons volk dit 
als juist kan aanvaarden. Het zal ons 
als CH-fraktie in deze Kamer dan een 
vreugde zijn daaraan ook onze steun 
te kunnen verlenen.

H. van Spanning

LEDENWERFACTIE

Succes en teleurstelling

Als dit blad uitkomt hebben zich bij de 
CHU meer dan honderd nieuwe leden 
aangemeld.

Fijn!
En ’t geeft nog te denken ook wanneer je 
tot de ontdekking komt dat een tijdens 
deze aktie aangemeld nieuw lid uitNieuw- 
Vennep, zelf daarna via het bekende oranje 
kaartje twee nieuwe leden opgeeft!

Teleurstellend is het aantal aanvragen 
bij het Uniebureau om méér ,,enveloppen 
met inhoud” . Eigenlijk is het onbegrij
pelijk, dat in deze tijd van vergaderen 
de secretarissen naast die onnozele vijf

enveloppen die ze eerder ontvingen niet 
meer exemplaren nodig hebben voor de 
leden van hun kiesvereniging. Het werd 
onbetaalbaar om alle leden wat toe te 
sturen, zodat alleen de secretarissen 
werden bevoorraad.

Dames en heren secretarissen doet u er 
nog wat aan?
Je kunt niet weten ....... misschien.......
ieder lid is er een!

Hij/zij die de meeste leden aanbrengt 
wordt bekroond, schrijft de voorzitter 
in zijn aanbiedingsbrief (eigenlijk meer 
een stripverhaal).

De stand is:
1. J. Sonneveld, Honselersdijk

10 leden aangemeld
2. A. G. van Gorkura, Ermelo

6 leden aangemeld
3. C. van Veen, Vinkeveen

6 leden aangemeld
4. P. Crum-Okkens, De Meern

4 leden aangemeld
5. H. van Vliet-van Diemen, Woerden

4 leden aangemeld
6. H. IJssel, Zierikzee

3 leden aangemeld
7. F. G. Booij, Nieuw-Vennep

2 leden aangemeld
8. C. Bos Jzn., Nieuw-Vennep

2 leden aangemeld
9. J. V. d.  Esschert-Roelofs, Epe

2 leden aangemeld
10. M. Osinga, Dokkum

2 leden aangemeld
11. D. Postma, Schiermonnikoog

2 leden aangemeld
12. E. Wesselink, Dordrecht

2 leden aangemeld 
en vele anderen die één lid aanmeldden.

Als de secretarissen willen aangeven 
door wie een nieuw lid is gewonnen, dan 
kunnen we hen ook in de stand opnemen.

Uniebureau

De Deense film
door: drs. G. van Leijenhorst, lid Tweede Kamer

Bij de CHU-Tweede Kamerfractie zijn 
de laatste tijd veel brieven binnengekomen 
over de te vervaardigen Deense film, 
die zal handelen over ,,Het liefdesleven 
van Jezus” . Kerkeraden, vrouwenvereni
gingen, kiesverenigingen en tal vaii 
personen hebben op intense wijze van hun 
verontrusting blijk gegeven.

De CH-afdeling Zwolle en Omstreken heeft 
een actie gevoerd om de grote bezorgdheid, 
veroorzaakt door deze film, te mobili
seren, en mét succes. Tevens is op 
allerlei politieke vergaderingen hierop de 
aandacht gevestigd. Ook op de Unieraad- 
vergadering van 15 december werd deze 
zaak aan de orde gesteld. De CHU-Tweede 
Kamerfractie deelt deze verontrusting ten 
volle.
Wat betreft de vertoning van dubieuze 
films heeft er de laatste jaren al een 
zorgelijke ontwikkeling plaatsgevonden. 
Ook bepaalde films, waarin bijbelse fi
guren een hoofdrol spelen, roepen bij ons 
bedenkingen op. Maar een film, die onder 
bovenvermelde titel wordt gepresenteerd, 
slaat alles, wat tot dusver op filmgebied 
is vertoond. Het gaat hier immers niet 
om de vertekening van een of andere 
bijbelse figuur, maar hier wordt een falsi
ficatie gemaakt van niemand minder dan 
van onze Heiland Jezus Christus.
Wanneer men dit schrijft in de Advents
tijd, wordt daarmee des te sterker ge
accentueerd hoe diep kwetsend zo iets 
aankomt bij diegenen, die Hem als hun 
Zaligmaker verwachten.
De verontrusting over deze zaak leeft 
gelukkig bij meerdere politieke partijen.

BEZORGDHEID 

De jongste verkiezingen in. Denemarken,

evenals trouwens in de andere Scandina
vische landen, tonen aan, dat de bezorgd
heid rondom vragen op het gebied van 
ethiek en moraal sterk toeneemt. In Noor
wegen klom de weliswaar kleine christe
lijke partij mede daardoor van 6 naar 10 
zetels. Wordt men zich daar opnieuw ge
waar, dat de democratie toch zoiets als 
een geestelijke basis en inhoud nodig 
heeft, wil er van een samen-leving sprake 
zijn?
Democratie is geen technische zaak, niet 
alleen een kwestie van cijfers, van 
meerderheden en minderheden. Zij heeft 
geestelijke normen en waarden nodig om 
te kunnen blijven functioneren en voor
zover de democratie door deze normen 
begrensd wordt, gebeurt dit niet het minst 
terwille van de democratie zelve. Om deze 
reden, kan men m.i. het vertoningsrecht 
van bedoelde Deense film niet uit demo
cratische overwegingen rechtvaardigen, 
maar dient men er zich juist tegen te 
verzetten.

NIET NEUTRAAL

De CHU gaat er van uit, dat de overheid 
ook in een zaak als deze niet neutraal 
kan zijn. ,,De Overheid is Gods dienares, 
bekleed met een van Hem ontvangen ge
zag” , zo luidt artikel 11 van ons beginsel
program. De regering zal niet werktuige
lijk toezieu, zodra (of voordat) deze film 
ons land zal bereiken.
Wij willen ons graag samen met vele andere 
inzetten om vertoning van deze film - zo 
deze mocht gereed komen - in ons land 
Ónmogelijk te maken.
De vele reacties, die wij ontvingen, er
varen wij daarbij als een steun in de 
gewenste richting.

G. van Leijenhorst

Betaling van 
contributie en 
dergelijke zaken
Voor elk Unielid geldt dat bij het betalen 
van de contributie goed opgelet moet 
worden of het wel goed gedaan wordt. En 
dan bespaart dat ,,even opletten”  u en 
de Unie-administratie veel tijd en dus 
geld. Maar al te vaak komt het voor dat 
gironummers van Unie-pers, Unie- 
Werkfonds, kiesverenigingen en de CHU 
zelf verkeerd worden gebruikt.

Het is als volgt:
De Unie wordt gevormd door autonome 
kiesverenigingen die zelf hun contributie 
innen. Meestal komt de penningmeester 
bij u langs ofwel u krijgt een berichtje 
thuis gestuurd.
Daarom:
1. Uw contributie betaalt u aan de penningr 

meester van uw plaatselijke kies
vereniging.

2. Abonnementsgeld voor het weekblad 
,,De Nederlander”  (zo’n 4000 leden 
willen meer dan alleen het maande
lijkse contactblad) betaalt u op giro
rekening 70154 t.n.v. Stichting Unie
pers, Voorburg. Wel even wachten 
hoor, want u krijgt nog een accept
girokaart!

3. Giften voor de Unie (bent u eigenlijk 
al donateur van het Unie-Werkfonds?) 
kunt u kwijt op gironummer 45015 
t.n.v. Unie-Werkfonds, ’s-Gravenhage. 
Vermeldt u er wel bij of het een 
jaarlijkse of eenmalige bijdrage be
treft.

4. Abonnementsgeld voor het christelijk- 
historische tijdschrift en donaties voor 
de Jhr. A. F. de Savornin Lohman- 
stichting dient u te gireren naar giro 
604500 t.n.v. Savornin Lohmanstich- 
ting, ’ s-Gravenhage.
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Unievoorzitter mn Van Verschuer:

CH-inbreng in christen-democratische 
politiek noodzakelijk
„De grotfe problemen van vandaag moeten 
ons doordringen van het besef, dat de 
christen-democratische politiek over de 
grenzen van het kabinet-Den Uyl heen- 
reikt. Wij moeten ons er diep van be
wust zijn, dat de christelijk-historische 
inbreng in de christen-democratische po
litiek meer dan ooit noodzakelijk is” . 
Met deze woorden eindigde de Unievoor
zitter, mr. O. W. A. van Verschuer, 
zijn openingsrede op de vergadering van 
de Unieraad (hoofdbestuur) van de CHU. 

De Unieraad was bijeengekomen 
in het zalencomplex ,,De Doelen”  
te Rotterdam om te beslissen over 
de verdere samenwerking in het 
Christen Democratisch Appèl CDA. 
Elders in datzelfde complex verga
derden de partijraad van de KVP 
en de partijraad van de ARP over 
hetzelfde onderwerp.

Mr. Van Verschuer begon zijn openings
rede niet er aan te herinneren, dat op 
zaterdag 23 juni van dit jaar de partij
raden van KVP en ARP en de Unieraad 
van de CHU al besluiten namen over het 
CDA, door het aannemen van een reso
lutie.
De essentie van de resolutie was:
,,Het uitspreken van de wens, ondanks de 
politieke tegenstellingen in de Kamer, 
tengevolge van het wel en niet gebonden 
zijn aan het kabinet-Den Uyl, om di 
organisatorische éénwording voort te zet
ten” .
De resolutie hield partij-organisatorisch 
en partijpolitiek een opdracht in aan 
bestuurdelegaties van de drie partijen. 
Het resultaat van die opdracht, aldus 
mr. Van Verschuer, is er nu.

VERSCHIL

Wat 23 juni aanwezig was, het verschil 
in politieke opstelling en de wens van 
de CHU om de consequenties van de 
andere opstelling dan KVP en ARP te 
kunnen uitwerken, is ook nu nog aan
wezig, zei de Unie-voorzitter.
,,Dat de geloofwaardigheid van de chris- 

. ten-democratische samenwerking in zijn 
politieke realisering ernstig in gevaar 
komt, zal niemand kunnen betwisten” . 
Mr. Van Verschuer maakte niemand een 
verwijt, maar constateerde, dat het zich 
distantiëren van de christen-democrati
sche weg fataal is voor degenen, die 
met hem wensen dat de christén-demo- 
cratische politiek juist eigen inhoud en 
eigen weg betekent.
,,Dit klemt temeer nu vandaag de vraag 
ons' gesteld wordt hoe wij in de sterk 
wijzigende omstandigheden, antwoord wil
len geven op de nood van deze tijd. 
De achtergronden van de nota van de 
Contactraad; de verantwoordelijkheid van 
ieder van ons, het streven naar een so- 
berheidsmaatschappij, de steun aan de 
zwakken in de samenleving, moeten in 
harde politieke munt vertaald worden. 
Tegenover He noodzaak van sterk over
heidsingrijpen moet staan: vergroting van 
de vrijheid voor het individu eigen huis
houden in te richten.
Tegenover concentratie van macht de
centralisatie van bevoegdheden. In de 
soberheidsmaatschappij vergroting van 
eerbied voor de principiële waarden van 
het leven. 'Voor de vele werklozen ten
gevolge van de oliecrisis een op de 
eerste plaats op hen gericht beleid, dat 
betekent ook een gezond klimaat scheppen 
voor ondernemers” , aldus mr. Van Ver
schuer. Hij zei er van overtuigd te zijn, 
dat zo ooit de drijfveer en de wens voor 
Christen-democratische samenwerking 
opnieuw bevestigd moet worden, dit op 
deze dag gedaan zou moeten worden.

OVERTUIGD

Mr. Van Verschuer was daarvan overtuigd, 
omdat hij gelooft in het gemeenschap
pelijk uitgangspunt. Met name op dit 
punt, en hij memoreerde dat met grote 
dankbaarheid, is de grootste winst ge
boekt, de grootste eenheid bereikt.
,,Nog ongeloofwaardiger, nog onaccep
tabeler is het daarom als wij nu op 
basis daarvan verschillende wegen zou
den ingaan” .
De Unievoorzitter weigerde in het licht 
van het naderende advent, dat straalt 
over een sombere wereld, zich neer 
te leggen bij een splitsing van politiek 
die haar basis zoekt en vindt in het 
geloof in Jezus Christus.
,,Juist omdat daarmee het recht op dat 
éne uitgangspunt ons te beroepen ons

ontvalt, stel ik iedere politicus in KVP, 
ARP en CHU verantwoordelijk voor het 
feit dat we elkaar ten koste van heel 
veel zelfopoffering moeten blijven zoe
ken en vinden” , aldus mr. Van Verschuer. 
Nu de harde politieke realiteit van van
daag met zich brengt, dat nieuwe af
spraken moeten worden gemaakt, nieuwe 
uitspraken worden gedaan, deed de Unie
voorzitter een dringend beroep, zowel 
op de CHU als op KVP en ARP, de 
politieke banden te verstevigen. Deze 
zeer nadrukkelijke wens werd hem inge
geven door de vaste overtuiging, dat 
de ogen niet mogen worden gesloten voor 
datgene, wat zich in het parlement en 
daarbuiten afspeelde” . Met het oog daarop 
kan de stap naar éénwording vandaag 
slechts een bescheiden stap zijn: sterkere 
organisatorische verbanden scheppen, be
zinning op politieke éénwording en het 
uitstippelen van een weg daartoe” .

ANDERS

Was het een tijdlang zo, dat verwacht 
kon worden, dat politieke éénwording aan 
de top verder was en kwam dan aan het 
grondvlak, de zaken liggen nu geheel 
anders. In vijf provincies komt men in 
CDA-verband met één lijst uit, in ver
schillende andere provincies heeft men 
besloten tot lijstverbinding en één ge
meenschappelijke fractie, in vrijwel alle 
gemeenten boven de honderdduizend zie
len één CDA-lijst, in vrijwel alle pro
vinciehoofdsteden één CDA-lijst.
Het is volgens de Unievoorzitter duide
lijk, dat deze ontwikkeling niet meer te 
stuiten is en dat in steeds mindere mate 
het grondvlak met de principiële bereid
heid om elkaar te vinden, accepteert, 
dat de top van de partijen niet het uiter
ste doet om elkaar te vinden. Ook hun 
geloofwaardigheid staat in toenemende 
mate op het spel.

RESOLUTIE

Verschillende punten van de resolutie 
kregen ih het openingswoord een nadere 
belichting. In de eerste plaats de bestuurs
organen. Van de drie organen zijn be
stuur en dagelijks bestuur paritair sa
mengesteld, het congres volgens de sleu
tel acht staat tot vijf staat tot drie. 
Voor overdracht van taken en bevoegd
heden aan deze organen blijven zolang 
de drie partijen nog bestaan (en er be
staan geen plannen om deze op te hef
fen) de daartoe bevoegde organen van 
de drie partijen verantwoordelijk. Het 
vollopen van het CDA en het leeglopen 
van de CHU zelf heeft de Unie geheel 
in eigen hand. De paritaire vertegen- 

■ woordiging in bestuur en dagelijks be
stuur is voor de CHU aantrekkelijk, ter
wijl de grootte van het congres (zes
honderd) en de verdeelsleutel er borg 
voor zijn, dat de Unie ook regionaal 
voldoende sterk daar vertegenwoordigd 
kunnen zijn.
De huidige CDA-delegatie heeft een zware 
verantwoordelijkheid op zich genomen, 
aldus de Unie-voorzitter. Het voordeel 
van het nu al laten optreden van een 
bestuur ad interim is dat er een breder 
draagvlak komt bij de drie partijen om 
deze verantwoordelijkheid te dragen. Een 
statutencommissie onder de bekwame lei
ding van de Unie-secretaris gaat aan het 
werk om statuten en reglementen voor 
te bereiden.
Een tweede onderwerp is de permanente 
programadvies commissie (Ppac).
,,Willen wij werkelijk politiek bedrij
ven en daarvoor zijn wij politieke par
tij, willen wij werkelijk bij voortduring 
de relatie leggen naar ons geloof en 
daarvoor zijn wij een Christelijke po
litieke partij, dan dienen daartoe man
nen en vrouwen zich bij voortduring te 
beraden. Dat is de taak van de Ppac.

Een ten behoeve van de CDA organen 
werkende commissie” , zei de Unievoor
zitter.
Een moeilijk punt en heter hangijzer 
vormde volgens hem het onderwerp Twee
de Kamerverkiezingen.

NIET MOEILIJK

,,Wij stonden voor de keus erover, in het 
licht van de huidige politieke situatie, ge
heel te zwijgen of richting-aangevend 
daarover enkele lijnen aan te geven. 
De keus om hierover iets te zeggen was 
voor de CHU-delegatie niet het moeilijk- 
ste. Immers, bij herhaling hebben CHU- 
woordvoerders voor de verkiezingen van 
1972 en bij de presentatie van het kabi
net-Den Uyl uitgesproken, dat de CHU 
zijn streven richtte op één lijst en één 
fractie. Ondanks de politieke situatie van 
dit moment zou het niet reeel en juist 
zijn om dit standpunt nu los te laten. 
Dus ook de CHU zal nogmaals moeten 
beklemtonen dat ondanks een andere hou
ding t.o.v. kabinet-Den Uyl ook ons stre
ven daarop gericht blijft.
Want tussen het uitspreken van de wens 
en het realiseren op het noodzakelijke 
ogenblik ligt de noodzakelijke organisa
torische opbouw. Het streven naar één 
lijst bij de volgende verkiezingen houdt 
niet in het de ogen sluiten voor politieke 
realiteit, wel dat als de politieke reali
teit en de omstandigheden waaronder 
nieuwe verkiezingen worden gehouden, 
het enigszins mogelijk maken wij met 
één lijst willen uitkomen. Dat betekent 
tegelijkertijd dat die beslissing nu niet 
valt. Een punt apart betekent de discus
sie rond de mogelijkheden rond lijstver
binding. Ook zonder over lijstverbinding 
te spreken bestaat die mogelijkheid omdat 
de wet die ons geeft. De resolutie beoogt 
uit te spreken dat in het streven van 
maximale samenwerking lijstverbinding 
niet het geëigende middel is. Als maxima
le samenwerking en één lijst niet tot de 
mogelijkheden behoort, kun je je afvra
gen of lijstverbinding nog als boven het 
afzonderlijk opereren van drie partijen 
moet worden geprefereerd. Het is voor 
mij persoonlijk een zeer grote vraag 
of als' wij niet kiezen voor één lijst 
vanwege de politieke realiteit wij dan 
nog zo gesteld moeten zijn en het nog 
zo reeel is uit te gaan van de gedachte 
dat door lijstverbinding CHU en ARP 
eikaars winst en verlies compenseren” , 
zo zei de Unievoorzitter.

ZETELVERDELING

Tenslotte besprak hij de zetelverdeling. 
Het was niet reeel naar de mening van 
de CHU om daar nu al concrete uitspra
ken over te doen. Er zijn voldoende wij
ze mannen in de drie partijen om daar
bij te helpen.
Mr. Van Verschuer besloot met:
,,Nu ook in ARP en KVP lagere organen 
dan hun hoogste orgaan de beslissingen 
heden nemen, moet ook de Unieraad en niet 
de Algemene vergadering gedachtig aan 
de resolutie van 23 juni, de volgende stap 
nemen. In de zelfde mate als op 23 juni 
wordt deze stap beheerst door de behoefte 
inhoud te geven aan christen-democrati
sche politiek door ons te richten, princi
pieel, op één christen-democratische par
tij en anderzijds de politieke realiteit, 
die met zich brengt, dat deze éénwording 
nu nog niet kan worden gerealiseerd. 
Wij zijn ons allen daarbij -diep bewust, 
dat de grote problemen van vandaag ons 
moeten doordringen van het besef dat de 
christen-democratische politiek over de 
grenzen van het kabinet-Den Uyl heenreikt 
en ook dat de christelijke-historische 
inbreng in deze christen-democratische 
politiek meer dan ooit noodzakelijk is ” .

H. L.

Drs. W . Bonnema promoveert

Christelijk Historisch 
weekblad 
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„de Nederlander"
Het christelijk-historisch weekblad ,,de 
Nederlander”  zal volgende week, tussen 
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verschijnen. Het eerstvolgende nummer 
van het weekblad komt uit op vrijdag 4 
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Uniebureau en bureau 
Lohmanstichting tussen 
ketst en nieuwjaar gesloten

Het Uniebureau en het bureau van de 
Lohmanstichting zullen vanaf zaterdag 
22 december tot en met dinsdag 1 januari 
gesloten zijn. Er is dan niemand op de 
bureaus aanwezig, zodat geen bezoeken 
en geen telefonische contacten mogelijk 
zijn.
De inkomende post wordt in deze periode 
wel behandeld. Spoedeisende zaken kunnen 
schriftelijk aanhangig gemaakt worden.

,,De begroting als bestuursinstrument 
voor de overheidshuishouding” , is detitel 
van het proefschrift, waarop drs. W. 
Bonnema uit Tjietjerkop21 december a.s. 
aan de Universiteit van Amsterdam zal 
promoveren tot doctor in de economische 
wetenschappen. Promotor is prof. dr. C. 
Goedhart.

De heer Bonnema is chef van de afdeling 
financiën op de provinciale griffie te 
Leeuwarden.

Hij is penningmeester van de afdeling 
Tjietjerksteradeel van de CHU.

V. Sp.

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek
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Herziening programformule kabinet-Den Uyl 
zou moeten worden overwogen
,,De christelijk-historische Tweede-Ka- 
merfractie is  van oordeel, dat onder de 
huidige omstandigheden de programfor
mule van het kabinet-Den Uyl zou moeten 
worden overwogen. Een zo breed moge
lijke basis onder een kabinet zou zeker 
onder de huidige omstandigheden voor een 
kabinet wenselijk zijn. Een initiatief tot 
verbetering van de programformule waar
onder het kabinet regeert, zou bij voorkeur 
van de premier moeten uitgaan” .
Dit heeft de christelijk-historische 
fractievoorzitter in de Tweede Kamer, 
dr. R. J. H. Kruisinga, vorige week zater
dag gezegd op de te Rotterdam gehouden, 
vergadering van de Unieraad.

Sprekende over de grondslag van het 
kabinet-Den Uyl zei dr. Kruisinga dat het 
een vrucht is van polarisatiepolitiek. Het 
congres van de PvdA stelde op haar 
laatste bijeenkomst; ,,Dat was de reden, 
dat het progressieve kabinet moest wor
den aangevuld met enkele individuele mi
nisters uit ARP en KVP voorzover het de 
uitvoering van Keerpunt niet in de -weg 
staat” . Dr. Kruisinga zei het te betreuren 
dat van de zijde van de PvdA geen andere 
kabinetsformule acceptabel was.
,,Nog zeer recent sprak premier Den 
Uyl in een interview uit (in Het Parool): 
,,Er is geen coalitiekabinet, sterker er is 
geen coalitiekabinet in zicht” , aldus de 
christelijk-historische fractievoorzitter. 
Alhoewel volgens hem het initiatief tot 
wijziging van de programformule van 
drs. Den Uyl moet uitgaan, zal gezien de 
uitspraken in Het Parool zo’n initiatief 
niet te verwachten zijn.

POSITIE CHU

Dr. Kruisinga ging in zijn betoog uit
voerig in op de positie van de CHU in de 
Tweede Kamer. ,,Wij trachten” , zei hij, 
,,als CHU niet deelnemende aaii het kabi
net het kabinet steun te geven waar dat 
mogelijk is. Maar, en dat is ook nodig als 
oppositiepartij, in het parlement moet in 
een democratie het noodzakelijke tegen
spel worden gegeven, waar dat nodig is ” . 
Het uitgangspunt van de opstelling van de 
CHU-fractie is: Steun waar mogelijk, 
kritiek waar noodzakelijk'.

TELEURGESTELD

Dr. Kruisinga hield de Unieraad voor, 
op welke punten de fractie teleurgesteld 
is in het beleid van het kabinet-Den Uyl:
X- het beleid op het gebied van het milieu
beleid is tot nu toe erg weinig over
tuigend,
- niet aanvaard werd een CHU-motie 
om in elk geval tot versnelling van de 
indiening van wetgeving op het gebied van 
de bodemverontreiniging en de geluids
hinder te komen,
- op het gebied van voortgaande demo
cratisering blijven de voorstellingen en 
initiatieven van het kabinet achter bij de 
verwachtingen van de CHU,
- omdat de CHU de bezitsvorming bij de 
mensen zelf voorstaat en geen overheve
ling van zoveel mogelijk bezit naar de 
staat, verwerpt de fractie de gedachten 
van D’66-minister Gruijters de hypotheek
rente voor de eigen woning niet langer 
aftrekbaar te stellen,
- de fractie acht het welzijnsbeleid wei
nig overtuigend; in deze sector ontbreken 
de activiteiten vóór de bevordering van de 
efficiency en de effectiviteit,
- ernstige bedenkingen zijn er wat be
treft het middenstands- en landbouwbe
leid,
- het prijsbeleid is in strijd met het 
uitgangspunt dat de zwaarste lasten op 
de sterkste schouders moeten komen,
- het volkshuisvestingsbeleid van het 
kabinet zal naar de overtuiging van de 
CHU-fractie leiden tot een zeer sterk 
teruglopen van het aantal gehuurde wo
ningen en tot werkloosheid in de bouw,
- betreurd wordt dat de kamer bij meer
derheid van stemmen de politiemotie van 
het CHU-kamerlid mr. W. Scholten af
stemde; de veiligheid van de samenleving 
is niet alleen een kwestie van bestrij
ding van misdaad via verbetering van de 
structuur van de samenleving en evenmin 
alleen een kwestie van hardere straffen 
en meer politie-ingrijpen, aldus zei mr. 
Scholten voordat hij de motie indiende,
- de fractie beoordeelt het buitenlands 
beleid van het kabinet niet positief.

POSITIEF

De christelijk-historische fractievoorzit

ter somde ook positieve punten van het 
kabinet-Den Uyl op. Hij noemde:
- het betoog van staatssecretaris Brink
horst (buitenlandse zaken) sprak de fractie 
sterk aan,
- het optreden van minister Vredeling 
(defensie) maakte op de fractie tot nu toe 
een goede indruk,
- het optreden van staatssecretaris Mer- 
tens (sociale zaken) kon de fractie waar
deren.

Wat de drie bewindslieden betreft merkte 
dr. Kruisinga nog op:
,,Misschien kan de invloed van staats
secretaris Brinkhorst op het buitenlands 
beleid nog versterkt worden. Wij hopen, 
dat minister Vredeling het uit de CHU 
voortgekomen kader-vrijwilligersplan dat

tot beperking van de diensttijd en uit
eindelijk tot afschaffing van de dienst
plicht kan leiden, overneemt. Staatssecre
taris Mertens gaf een reële eerlijke 
voorstelling van zaken, en dat in een 
vorm van overleg, waarin en een basis 
waarop kabinet en oppositie zaken moeten 
doen” .

De CHU-fractievoorzitter zei het jammer 
te vinden, dat staatssecretaris Kooijmans 
(buitenlandse zaken) door persoonlijke 
omstandigheden het begrotingsdebat bijna 
niet kon bijwonen, omdat hij van hem 
positieve verwachtingen heeft. Hij vond 
voorts, dat staatssecretaris Hendriks 
(volksgezondheid) een aantal zaken serieus 
aanpakt.

,,A1 met al” , zo vatte dr. Kruisinga 
zijn beoordeling van het kabinet-Den Uyl 
samen, ,,is de beoordeling in de totaliteit 
tot nu toe niet positief” .

LANDSBELANG

In zijn rede bracht dr. Kruisinga ook de 
verhouding van de volksvertegenwoordiger 
tot zijn partij ter sprake. Hij zei daarvan 
ondermeer:
,,De CHU-Tweede Kamerfractie is van 
oordeel, dat de Kamer niet een verzame
ling van vertegenwoordigers van partijen 
is, maar dat zij bestaat uit volksvertegen
woordigers.
Onze lijst is samengesteld door de CHU, 
maar wij zijn verkozen door een veel 
grotere groep kiezers.
Wij zijn geen partijvertegenwoordigers 
in het parlement.
Dat is voor de CHU een buitengewoon 
belangrijk en principieel punt. Het zal 
een punt zijn, dat ook uiteraard bij iedere 
discussie, die thans rond de intensivering 
van de samenwerking van partijen plaats 
vindt, van onze zijde nadrukkelijk zal 
worden ingebracht.
Voor ons is dit een essentieel punt bij de 
samenwerkingsbesprekingen. Het lands
belang moet in de optiek van de volks
vertegenwoordiging centraal staan, niet 
het partijbelang.”

H. L.

Sociaal aktieprogramma - 
Hulp aan Afrika - 
Topconferentie - 
Energiecrisis -

Het eerste belangrijke onderwerp dat in 
de plenaire decembervergadering van het 
Europese Parlement aan de orde kwam 
was het door de Europese Commissie 
ontworpen sociale actieprogramma.
Dit programma is een uitvloeisel van de 
topconferentie te Parijs van 1972, op welke 
conferentie de regeringsleiders onder 
meer hebben uitgesproken dat een krach
tige actie op sociaal gebied even belangrijk 
is als de verwezenlijking van de Econo
mische en Monetaire Unie. In dit sociale 
actieprogramma wordt onderscheid, ge
maakt tussen maatregelen op korte termijn 
en maatregelen op (middel) lange termijn. 
Tot de eerste categorie behoren onder 
meer:
(a) steunverlening door het Europees So

ciaal Fonds ten behoeve van mi
grerende en gehandicapte werk
nemers;

(b) een actieprogramm'a ten behoeve van 
gehandicapte werknemers;

(c) de toepassing van het beginsel van 
gelijke beloning voor mannen en 
vrouwen;

(d) aanpassing van de wetgeving in de 
lid-staten inzake collectief ontslag;

(e) invoering van een 40-urige werkweek 
in 1975 en van vier weken vakantie 
met behoud van loon in 1976.

Wat het programma op (middel) lange 
termijn betreft' schenkt de Commissie 
in het bijzonder aandacht aan het probleem 
van de werkgelegenheid en van de demo
cratisering van het bedrijfsleven. 
Doelstellingen van de Commissie zijn 
onder meer:
- verwezenlijking van een volledige en 

optimale werkgelegenheid;
- verbetering van de levensomstandig

heden en arbeidsvoorwaarden;
- sterkere inschakeling van de sociale 

partners bij de economische en sociale 
besluitvorming.

Het parlement - dat het gehele actie
programma slechts al een eerste stap 
beschouwt - heeft zich bij deze doel
stellingen aangesloten, maar daaraan 
bovendien toegevoegd: 
een billijken inkomens- en vermogens
verdeling; verwezenlijking van het mede- 
zeggenschapsrecht van de werknemers 
in de onderneming.
Ten aanzien van de arbeidstijdverkorting 
en de verlening van de vakantie heeft het 
parlement aan de Commissie gevraagd aan 
te geven met welke instrumenten de lid
staten deze doelstellingen kunnen ver
wezenlijken. Uit deze vraagstelling blijkt 
wel dat het parlement twijfel heeft over 
de vraag of deze doelstellingen reali

seerbaar zijn, zeker onder de huidige 
economische omstandigheden.
Ik sluit dit onderdeel af met een citaat 
van de Belgische christen-democraat 
Bertrand: Men kan slechts dan tot een 
werkelijk sociaal beleid komen, wanneer 
men daarbij de mens centraal stelt en 
daarbij niet liefdadigheid, maar sociale 
rechtvaardigheid nastreeft.

HULP AAN SAHELLANDEN IN AFRIKA
De situatie in de z.g. Sahellanden in 
Afrika, (zoals Volta en Niger), veroor
zaakt doör de droogte, is nog steeds 
zeer verontrustend.
Een commissie van het parlement heeft 
een bezoek aan deze gebieden gebracht, 
om ter plaatste deze problemen te bezien. 
Het' blijkt dat in bepaalde gebieden de 
situatie in 1974 nog neteliger zal zijn 
dan in 1973. Door verdwijning van een 
groot deel van de veestapel en van de 
voedselvoorraden is het nationaal bezit 
van deze landen met ongeveer 50 % ver
nietigd.
Er moet zowel met spoed een- nieuw 
voedselhulpprogramma komen als een or
ganisatie voor het vervoer van deze 
levensmiddelen en de opslag van de voor
raden. Op langere termijn zal in het b ij
zonder aandacht moeten worden besteed 
aan het verrichten van waterbouwkundige 
werken. Een bijzonder groot probleem is 
ook dat een toenemend deel van de be
volking van deze landen wordt getroffen 
door een vorm van ziekte (,,rivierblind- 
heid”  genoemd) die het menselijk orga
nisme en met name de ogen aantast. 
Uit vrees voor deze ziekte verlaten vele 
tienduizenden mensen gebieden, welke op 
zich zelf nog niet door de droogte on
vruchtbaar zijn geworden. De Europese 
Gemeenschap zal in het komende jaar 
40 miljoen rekeneenheden (ruim 140 mil
joen gulden) uittrekken voor steun aan de 
Sahellanden en aan Soedan en Ethiopië 
die met gelijke problemen kampen. Hier
van zal vijf miljoen rekeneenheden worden 
gebruikt voor voedselhulp, terwijl het 
restant van 35 miljoen gebruikt zal wor
den voor infrastructurele werken.
Het parlement heeft in de resolutie, waar
in het bovenstaande is vastgelegd, een be
roep gedaan op de rijke landen van Afrika 
en het Midden-Oosten om deel te nemen 
aan deze steun voor deze zwaar getroffen 
gebieden in Afrika.

TOPCONFERENTIE
Uiteraard heeft het parlement in deze 
decemberzitting aandacht besteed aan de 
topconferentie van Kopenhagen. Van de 
resultaten van deze conferentie heeft u 
op het moment dat u deze regels onder 
ogen krijgt al kennis kunnen nemen via 
radio/TV/dagbladen.

Daarom beperk ik mij in hoofdzaak tot 
een korte samenvatting van het stand
punt van de christendemocratische 
fractie:
(1) Hoewel overtuigd van de noodzaak 

van déze topconferentie verzetten wij 
ons ertegen dit soort conferenties 
tot een vast gegeven in Europa te 
maken. (N.B. De Engelse conserva
tieven staan veel positiever tegen
over topconferenties; naar hun 
oordeel verwarren de tegenstanders 
het wenselijke met het bereikbare. 
Bovendien bleek hun woordvoerder 
voorstander van instelling van een 
politiek secretariaat, een lang door 
de Fransen gekoesterde wens);

(2) De regeringen van de lid-staten lopen 
ten achter bij de politieke wil van 
hun bevolkingen om tot grotere poli
tieke eenheid in Europa te komen, 
zoals uit recente opinieonderzoeken 
is gebleken;

(3) Mede in het licht van de energie
crisis dienen de lid-staten solidair 
te zijn en zich niet door de Arabische 
landen te laten opsplitsen in bevrien
de landen, neutrale landen en vijandige 
landen;

(4) De problemen in het Midden-Oosten 
kunnen slechts worden opgelost wan
neer Europa als politieke eenheid 
daaraan meewerkt.
Daarom dient een gemeenschappelijk 
buitenlandse politiek tot stand te ko
men zonder de defensie daarbij te 
vergeten;

(5) De totstandkoming van een politieke 
unie in Europa, nu gepland in 1980, 
dient te worden versneld.

Door aanvaarding van eén door KVP-er 
Van der Sanden ingediend amendement 
heeft het parlement in overeenstemming 
met de opvattingen van de christendemo
cratische fractie uitgesproken, dat een 
topconferentie als van Kopenhagen een 
incidenteel karakter moet hebben.

ENERGIECRISIS

Het parlement heeft zich beraden over 
de vraag welke maatregel op korte termijn 
genomen kunnen worden om aan de ge
volgen van de energiecrisis het hoofd te 
bieden. Een groot aantal suggesties is 
aan Raad en Commissie gedaan o.m. 
ten aanzien van een beperking van het 
energiegebruik en het aanboren van nieuwe 
energiebronnen.
Het parlement sprak daarbij uit, dat bij 
de tenuitvoerlegging van alle maatregelen 
op het gebied van het energiebeleid de 
handhaving van de werkgelegenheid voor
rang moet hebben. Bovendien bepleit het 
parlement hulp aan de economische zwak
keren ter overbrugging van de abnormale 
gestegen prijzen van huisbrandolie. De 
Nederlandse christendemocraat Van der 
Sanden belichtte in het debat de positieve 
punten van een rantsoenering van benzine:
- verdeling naar behoefte is mogelijk;
- ongecontroleerde prijsbewegingen kun

nen worden afgeremd of zelfs 
voorkomen;

- als overheidsmaatregel is rantsoene
ring onderworpen aan parlementaire 
controle;

- willekeur bij toewijzing wordt voor
komen.

Van der Sanden vroeg aan de Commissie 
te onderzoeken of, bij distributie van ben
zine in een aantal landen, invoering van 
wat hij noemde ,,Eurobonnen”  gewenst 
zou zijn, die in alle landen van de Ge
meenschap geldig zijn. Dit onder meer 
met het oog op de belangen van het 
toerisme.
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Uitgangspunt handelen CHU:

Eigen beginselprogram en gezamenlijk 
Christelijk-democratisch program

„De christen-democratische richting in 
Nederland speelt gedurende lange tijd 
bij het besturen van het land een grote 
rol. Naar ons oordeel is zij ook in bet 
huidig tijdsbestek voor het landsbestuur 
van grote betekenis. Ook voor de pro
blemen van vandaag wil de christen-de- 
mocratie een eigen oplossing trachten 
te bieden” . Aldus heeft dr. R. J. H. Krui- 
singa, voorzitter van de christelijk-his- 
torische Tweede-Kamerfractie, vorige 
week zaterdag gezegd op de te Rot
terdam gehouden vergadering van de Unie
raad.

KENMERKEN

Volgens dr. Kruisinga kan grofweg wor
den gesteld, dat de Nederlandse politiek, 
het Nederlandse landsbestuur in hoofd
zaak is beheerst door drie grote stromin
gen; die van de socialisten, die van de 
liberalen en die van de christen-demo- 
craten. Specifieke kenmerken zijnde chris- 
ten-democraten voor een aktuele situatie 
dikwijls ontzegd. En hoewel duidelijk be- 
ginselpartij is anderzijds de christen
democratische richting in sommige ge
vallen en voor sommige gebieden van het

maatschappelijk leven pragmatisch in haar 
aanpak. Een aantal kenmerken van de 
christen-democratische richting mogen 
voor haar plaatsbepaling, aldus dr. Krui
singa, niet onvermeld blijven.
De christen-democratie heeft sterke aan
dacht en legt een sterk accent op de 
immateriële zaken. Die zijn voor haar
in tal van'situaties hoofdzaak.-------  -
Dat betekent, zo zei dr.'Kruisinga, b ij
voorbeeld nu afwijzen van de polarisa
tie als middel tot landsbestuur, . zoals 
die thans worden voorgestaan door PvdA, 
D’66 en PPR. De wijze, waarop dit ka-

Nieuwe num mer VROUWENGELUIDEN
Deze week is „Vrouwengeluiden” , het 
kwartaalblad van de leden van de Centrale 
van CH-Vrouwen, weer verschenen. Naast 
bestuursmededelingen, een verslag van 
de najaarsstudiedag en de resolutie van 
het CDA-Vrouwenberaad, waarover ook al 
in de Nederlander samenvattingen zijn 
verschenen, wordt ook aandacht besteed 
aan de rede van fractievoorzitter dr. 
Kruisinga bij de behandeling van de be
groting van sociale zaken. Het betrof hier 
de werkende vrouw, de bestaande ongelijke 
beloning van man en vrouw voor gelijk
waardige funkties en het zogenaamde huis- 
vrouwenleen. De berekeningen van de 
waarde van de prestaties van de huis
vrouw moeten een basis vormen om ook 
de huisvrouw op te nemen in ons sociale 
verzekeringsstelsel.

Verder bevat ,,Vrouwengeluiden”  een in
leidend artikel over de brochure: ,,Wat, 
waarom en hoe moet ik kiezen?”
Deze brochure handelt over een aantal 
zeer belangrijke punten voor vrouwelijke 
leerlingen van de middelbare school. In 
ons nieuwe onderwijssysteem moet veel

en dan ook verantwoord worden gekozen. 
Na de schooltijd zijn er voor meisjes 
talloze beroepsmogelijkheden. Met nadruk 
wordt er in de brochure op gewezen om 
toch vooral een beroepsopleiding of uni
versitaire opleiding te volgen, als dat 
tenminste mogelijk is. Onder het motto: 
,,Een moeder met een beroep wordt heel 
gewoon”  wordt er de aandacht op ge
vestigd, dat vooral de moeder met grote 
kinderen ook tot volledige ontplooiing 
moet komen om de haar toegedeelde 
gaven zo goed mogelijk te gebruiken. 
Verder schrijft mevrouw mr. Ida Schreu- 
der-Struik Daim een interessant stuk 
over de positie van de vrouw in de 
politiek. De CHU kent de mogelijkheid 
tot het oprichten van vrouwenkiesvereni
gingen, die volwaardig meedraaien in de 
politiek. Zij vertelt over haar ervaringen 
in de Vrouwengroep Amsterdam. Juist 
in deze tijd, waarin binnen de Centrale 
gesproken wordt over de organisatievorm 
en ook in CDA-verband aan dergelijke 
zaken moet worden gedacht is haar artikel 
het lezen waard.

Mieke Boers.

CHU-motie over studieleningen 

wordt uitgevoerd
Op 25 juni van dit jaar diende het chris- 
telijk-historische Tweede-Kamerlid drs. 
G. van Leijenhorst een motie in om 
meerderjarige studenten voor het studie
jaar 1973/1974 de gelegenheid te geven 
een studielening te sluiten tot een maxi
mumbedrag van f3.500. Deze motie was 
mede-ondertekend door kamerleden van 
DS’70, VVD, KVP en ARP.

De motie-Van Leijenhorst sloot aan 
bij hetgeen op 19 maart 1973 door minis
ter mr. G. van Veen van onderwijs en 
wetenschappen in het vooruitzicht was 
gesteld, in een door hem aan de Tweede 
Kamer gezonden brief.

Bij het kamerdebat over de regerings
verklaring van het kabinet-Den Uyl stelde 
de CHU-fractie deze zaak aan de orde. 
Maar premier Den Uyl gaf geen antwoord 
op een desbetreffende vraag.

NODIGE STAPPEN

Nadat de motie door de Tweede Kamer 
werd aangenomen heeft staatssecretaris 
Klein van onderwijs en wetenschappen 
de nodige stappen ondernomen om voor 
uitvoering van de motie zorg te dragen. 
Thans is in een brief aan de Tweede 
Kamer, gedateerd 10 december jongst
leden, uiteengézet hoe de regeling voor 
het sluiten van een studielening er uit 
ziet: Deze komt er op neer, dat de stu- 
dent(e) een leningsovereenkomst sluit met 
een bankinstelling, terwijl de staat der 
Nederlanden een zogenaamde borgtocht- 
overeenkomst met de bank sluit.

De staat stelt zich garant voor het 
nakomen van de verplichtingen tot het 
betalen van rente en aflossing, in geval 
de debiteur in gebreke zou blijven. De 
leningsmogelijkheid zal alleen gelden voor 
meerderjarige Nederlandse studenten, die 
studeren aan universiteit, hogeschool of 
een instelling van hoger beroepsonderwijs.

O verijsselse
a c tiv ite ite n
In de provincie Overijssel zullen, bij de 
komende verkiezingen voor provinciale 
staten, op de CHU-kandidatenlijst de eer
ste zestien plaatsen gelijkluidend zijn in 
alle statenkringen. De daarop volgende 
plaatsen worden ingenomen door regio
nale kandidaten. De definitieve samen
stelling van de lijsten geschiedt op za
terdag 12 januari. Na de vergadering wordt 
omstreeks drie uur een persconferentie 
gehouden, waarbij de eerste zestien kan
didaten aan de pers worden voorgesteld. 
Tevens wordt dan het verkiezingspro- 
gram bekend gemaakt.
Het is de bedoeling dat in Overijssel 
elke statenkring minstens één grote pro- 
paganda-avond organiseert.

ADVIES

Het advies van de begeleidingscommis
sie aan de Overijsselse kiesverenigingen 
voor de samenstelling van de lijst luidt:
1. mr. W. E. J. Crommelin, Zwolle;
2. H. Fokke, Vriezenveen; 3. W. Netjes, 
Rutten (N.O.P.); 4. H. G. J. van Roekel, 
Rijssen; 5. B. F. Aalderink, Vroomshoop;
6. J. Meijerink, Raalte; 7. H. Wasse- 
balie. Staphorst; 8. mej. M. J. Vosjan, 
Ommen; 9. J. H. Boes, Enschede; 10.
J. Korten, Urk; 11..- L. van Petersen, 
Hardenberg; 12. J. H. Holsbrink, Alme
lo; 13. H. Okkels, Zwolle; 14. H. J. W. 
Hilbrink, Goor; 15. mevr. A. M. v. d. 
Linde-Pelger, Zwolle; 16. J. Schuur, IJs- 
selmuiden.

Voor het lopende studiejaar kan maxi
maal f2.800 geleend worden en mini
maal f500. Voor 1974 bedraagt de rente 
8 procent. Terugbetaling van het geleende 
bedrag plus de rente moet geschieden 
over een periode van 10, 15 of 20 jaar, 
afhankelijk van de hoogte van de studie
schuld en van de instelling waar gestu
deerd wordt (wetenschappelijk onderwijs 
of hoger beroepsonderwijs.)
Deze regeling geldt alleen voor studenten 
die niet in aanmerking komen voor een 
rijksstudietoelage. Wie inlichtingen wil 
over de mogelijkheden om een studie
lening te sluiten, dient zich in verbinding 
te stellen met het departement van onder
wijs en wetenschappen te Den Haag, of 
met drs. G. van Leijenhorst, Paleisweg 
7 te* Garderen, telefoon 05776 - 359.

H. L.

Ook bij coUegevorming oog voor 

democratische handelwijze

,,Bij de standpuntbepaling over de eolle- 
gevorming in provinciale staten en ge
meenteraden moet er met inachtneming 
van de principiële uitgangspunten, zoveel 
mogelijk oog zijn voor hetgeen een de
mocratische handelwijze in deze ver
langt. Niet zonder meer de helft plus één 
bepaalt de gang van zaken. Ook met de wen
sen en verlangens van minderheden, van 
de zwakkeren in onze samenleving en dus 
in de vertegenwoordigende organen, 
dient terdege rekening te worden gehou
den” .

Aldus, kort samengevat, het resultaat 
van de discussie over de collegevor- 
ming op de begin december gehouden ver
gadering van de afdeling Zuid-Holland van 
de Vereniging van christelijk-historische 
leden van gemeente- en provinciebestu
ren. De discussie was ingeleid door 
burgemeester J. H. Reinders van Wil
lemstad, die betrokken is geweest bij de 
opstelling van het CDA-advies over de 
coUegevorming.

BESTUUR

De afdeling Zuid-Holland koos tot nieuwe 
bestuursleden, mevrouw ir. N. C. de 
Ruiter te Voorschoten (plaatsvervangend 
voorzitter), Y. Bottenberg te Hardinxveld- 
Giessendam (sekretaris), A. Verhulp te 
Hellevoetsluis (penningmeester) en drs. F. 
Burger. Mr. Sj. H. Scheenstra te As
peren volgde D. P. Kok op als voorzit
ter van de afdeling.

binet tot stand kwam, druist in tegen de 
uitgangspunten, die binnen de christen
democratie voor een goed bestuur van 
het land gelden. De christen-democra
tie zal vanuit die visie ook gekenmerkt 
moeten zijn door een kritische opstelling 
tegenover het begrip economische groei. 
Althans tegenover het begrip, zoals het 
de laatste vijftig jaren onder vakecono- 
men is gehanteerd. Vanuit de opdracht 
als goed rentmeester in de wereld te 
staan en verantwoordelijk te willen zijn 
voor de omgeving, waarin ze leeft, moet 
grote aandacht voor een goed milieu
beheer tot wezenskenmerken van de chris
ten-democratie behóren. De christen
democratie moet gekenmerkt zijn door 
een sterke sociale bewogenheid en prin
cipiële vredesgezindheid. Zij meent te 
onderkennen in het socialisme een over
schatting van de betekenis van de collec
tiviteiten in de samenleving en een on
derschatting, van het kwaad, dat de.col- 
lectiviteit het individu kan aandoen, en 
ze meent in het liberalisme te onderken
nen een overschatting van de plaats van 
het individu in de samenleving en een 
onderschatting van de schade, die acti
viteiten van het individu aan de collec
tiviteit kunnen aanbrengen.

ACCENT

Het accent op immateriële zaken moet 
in de huidige situatie met zich meebren
gen een sterk onderstrepen van het be
lang van democratisering van onze sa
menleving. Een democratisering, die moet 
inbonden, dat de mens waar ook ge
plaatst in onze samenleving zich ten 
volle kan ontplooien en zijn verantwoor
delijkheid tegenover God kan beleven. 
Geleid door haar beginselen tracht de 
CHU in het praktisch dagelijks beleid 
aan het zoëven gestelde gestalte te ge
ven. Ons gezamenlijk christen-democra- 
tisch program blijft daarbij voor de CHU- 
fractie naast het beginselprogram en pro
gram van de CHU uitgangspunt van ons 
handelen.
Aldus dr. Kruisinga tot de Unieraad.

H. L.

Vijftig-jarig
Unielid

Deze maand herdenkt in de kiesvereniging 
Scheveningen de 68-jarige heer P. Hol dat 
hij 50 ja,ar geleden lid werd van de CHU. 
Hij woonde toen in Utrecht en hoewel 
pas 18 jaar oud en dus nog niet stem
gerechtigd, kon menhem metverkiezings- 
borden bij stembureaus vinden.
In 1939 kwam hij naar Scheveningen, maar 
dat duurde niet lang want de oorlog ont
volkte Scheveningen en hij evacueerde 
met vrouw en kinderen naar Doetinchem. 
In die jaren verdiende hij het Oorlogs- 
kruis van verdienste dat hem, na terug
keer in 1945 in Scheveningen, werd uit
gereikt.

Als scheepstimmerman op de grote koop
vaardij heeft hij de wereldzeeën bevaren. 
Na vele operaties werd hij tenslotte vroeg
tijdig gepensioneerd.
Voor zover zijn gezondheid het toelaat 
blijft hij echter nog altijd actief. Hij 
schildert niet alleen zijn huis, maar ook 
zeer verdienstelijke kunstwerken.
Hij is verder een voortreffelijk mede
werker van het Christelijk Mannenkoor 
,,Scheveningen” , meelevend lid van de 
Hervormde Kerk en trouw lid van onze 
Unie.
Moge onze vriend Hol nog een aantal 
goede jaren geschonken worden, voor zijn 
vrouw, zijn vijf kinderen en zes klein
kinderen en voor het werk dat hij zo 
graag doet.

Redactie
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Affiche en sticker voor staten
en raadsverkiezingen

De CHU heeft de mogelijkheid geopend 
om centraal affiches en stickers, ter 
ondersteuning van de campagne voor de 
komende staten- en raadsverkiezingen, 
te bestellen. Op deze pagina zijn voor
beelden afgedrukt van het biljet en de

Statenverkiezingen
1974
Het Uniebestuur is bereid, met het oog op 
de komende verkiezingen voor de provin
ciale staten, een landelijke folder ,,-De 
CHU en de statenverkiezingen 1974”  sa
men te stellen. Niet bekend is evenwel of 
er aan een dergelijke folder behoefte is. 
De kiesvereniging en de Staten-/Kamer- 
kringen, die voor hun verkiezingsactivitei- 
ten over een actuele folder willen be
schikken, dienen zich in verbinding te 
stellen met het Uniebureau.

CHU wil hoorzitting
De christelijk-historische Tweede-Kamer- 
fractie gaat stappen ondernemen om te 
komen tot een hoorzitting van de vaste ka
mercommissie van economische zaken 
met het bedrijfsleven. Dit heeft dr. R. J. 
H. Kruisinga, voorzitter van de fractie, 
gezegd op de zaterdag jongstleden te 
Utrecht gehouden vergadering van de Unie
raad. Volgens dr. Kruisinga zijn er vele 
en zeer ernstige klachten van het in het 
buitenland werkzame Nederlandse bedrijfs
leven over het buitenlands beleid van het 
kabinet-Den Uyl. Het is daarom wense
lijk om tot een hoorzitting te komen.

H. L.

Nog mogelijkheden 

voor CHU- 

kiesvetenigingen

In de Alblasserwaard zijn er eigenlijk 
geen CHU-kiesverenigingen, schrijft ons 
de heer J. W. Sluimer (Hardinxveld). Hij 
achtte het mogelijk dat een soort regionale 
kiesvereniging wordt opgericht, welke 
later in plaatselijke afdelingen kan worden 
gesplitst om aldus aan de a.s. gemeente
raadsverkiezingen te kunnen deelnemen.

Ter plaatse is gebruikelijk de ARP wel 
goed georganiseerd, evenals SGP, VVD en 
PvdA, zo meldt de heer Sluimer. Enkele 
heren uit CHU-kring, H. van Beest (Mole
naarsgraaf), J. C. Kool (Oud-Alblas), A. 
Schreuder (Bleskensgraaf) en J. C. A. 
Stemerding jr. (Molenaarsgraaf), werden 
bereid gevonden een voorlopige werkgroep 
te vormen. Men organiseerde op 22 novem
ber een avond in Bleskensgraaf waarvoor 
CHU-sympathisanten werden uitgenodigd 
met als spreker drs.. G. van Leyenhorst.

De heer Sluimer gaf zelf een uiteenzetting 
over de werkwijze van een kiesvereniging.

Men kwam tot de oprichting van een 
regionale kiesvereniging, omvattende de 
dorpen: Oud-Alblas, Bleskensgraaf, Mole
naarsgraaf en Brandwijk, waarvoor men 
in eerste instantie kan rekenen op meer 
dan 25 leden, terwijl nog verschillende 
mogelijkheden tot vergroting van dit leden
tal open stonden.

Het besluit of men al dan niet aan de 
gemeenteraadsverkiezingen zal gaan deel
nemen werd uitgesteld tot na de verkie
zingen voor Provinciale Staten, zodat men 
aan de hand van de resultaten z ’n standpunt 
kan bepalen. Aldus de heer Sluimer in zijn 
brief aan de redactie.

V. D.

sticker, welke gebruikt kunnen worden 
als de aandacht gevestigd moet worden 
op de CHU-lijst en/of de CHU-kandidaat. 
Het materiaal kan besteld worden bij 
het Uniebureau, Wassenaarseweg 7 te 
Den Haag, en bij de uitvoering van de 
bestelling worden lijstnummer en naam 
van kandidaat gedrukt, zoals zij zijn 
opgegeven.

SPOEDIG

In verband met de papierschaarste moet 
het Uniebureau nog deze maand zo onge
veer weten, hoe groot de oplage voor de 
statenverkiezing moet zijn.
Bij de schriftelijke opgaven dienen daarom 
de globale wensen ten aanzien van affiches 
en stickers kenbaar te worden gemaakt. 
(Het Uniebureau is gesloten vanaf zater
dag 22 december tot en met dinsdag 
1 januari; de post wordt normaal behan
deld).

PRIJZEN

De richtprijzen (inclusief verzendkosten) 
zijn:

In het origineel is het zwart in blauw uitgevoerd

- affiches, oranje lichtgevend bedrukt, 
met eigen nummer en naam:

formaat 80 bij 110 cm fl ,1 0 p .s t .
formaat 55 bij 76 cm f0 ,70p. st.
formaat 27,5 bij 38 cm f0 ,50p. st.

- stickers, lichtgevend oranje:
formaat 7,1 bij 10 cm f0 ,08p . st.

Uniebureau

In het origineel is het zwart in blauw uitgevoerd
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Van de penningmeester

Contributie 1973 stagneert!

De vorige maand vroeg ik uw aandacht 
voor de afdracht van uw contributie. 
Enkelen reageerden en velen lieten niets 
van zich horen. Dank aan de eersten en 
een nieuwe boodschap voor de velen.

Het lid zijn van een politieke organisatie 
heeft rechten en plichten. Sommigen den
ken dat het alleen maar plichten zijn 
door met name te worden onderworpen 
aan een contributiesysteem. Natuurlijk 
is de eigen bijdrage aan de eigen orga
nisatie ten behoeve van de eigen doel
stellingen een wezenlijk onderdeel van 
het lidmaatschap. Het is toch wel duidelijk 
dat zonder uw bijdrage uw organisatie 
niet kan bestaan en uw doelstellingen niet 
kan nastreven.
Het is dus uw belang uw bijdrage zo 
spoedig mogelijk over te maken!
Nu nog wat over de rechten. U mag o.a. 
kandidaten opgeven voor Provinciale Sta
ten en Raden der Gemeenten. Ik neem 
aan dat velen van u daar gebruik van 
hebben gemaakt door mannen en vrouwen 
onder de aandacht van de besturen te 
brengen die de CHU zouden kunnen ver
tegenwoordigen.
Maar er is nog meer. Straks mag en moet 
u beslissen wie op de definitieve kandida
tenlijst komt te staan. En in welke volg
orde. Een heel belangrijk en verantwoor
delijk werk. De kiesverenigingen kunnen 
daar niet actief genoeg in zijn.

En nu gaan we die éne plicht (contributie- 
betaling) en dat éne recht (kandidatenlijst

vaststellen) nog eens even in hun onder
linge verwevenheid bezien.

In art. 7 lid 3 van onze Statuten is bepaald 
dat de plaatselijke kiesverenigingen voor 
ieder lid een door de Algemene Verga
dering vast te stellen bedrag in de maand 
maart dienen over te maken. In 1972 
heeft u bepaald dat u f l5 , -  per lid en 
per jaar zou afdragen. Welnu, de CH- 
familie is nog altijd een heel degelijke 
familie. Wij maken niet graag schulden 
en wij geven uiteraard ieder het zijne. 
Klaplopen is net zo erg als nieuw links 
of oud rechts. Daarom moet de Unie van 
alle drie niets hebben........

Maar nu is er nog wat. Na lid 3 is er ook 
nog een lid 4. Zo heeft u het gewild toen 
u de Statuten vaststelde. In lid 4 staat 
dat de afgevaardigden van de kiesvereni
gingen geen stemrecht mogen uitoefenen 
zolang het verschuldigde niet is voldaan, 
,,tenzij op een deugdelijk gemotiveerd 
verzoek om uitstel van betaling door 
het betrokken bestuur gunstig is beschikt’ ’ . 
Twee dingen zijn nu duidelijk. Uitsluiting 
van stemrecht vindt niet alleen op de 
Algemene Vergadering plaats, maar ook 
op vergaderingen van Staten-en of Kamer- 
kringen, tenzij door het betrokken bestuur 
uitstel is verleend.

U heeft dat zo vastgesteld en wij zullen 
dat proberen uit te voeren. Alle penning
meesters van Staten- en Kamerkringen 
dan wel Groepsvergaderingen ontvangen

voor 12 januari 1974 een opgave van die 
kiesverenigingen die niet hebben betaald 
over 1973. Aan de hand van het aantal 
uitgebrachte stemmen is na te gaan of 
het betreffende bestuur zich ook aan 
deze statuaire bepaling heeft gehouden. 
Het is hierom dat het bestuur overweegt 
om bij de toekenning van de financiële 
bijdrage in de kosten van de Staten
verkiezingen twee voorwaarden te stellen;

a. door kwitanties gedekte en met uit
sluiting van andere werkelijk gemaakte 
kosten (b.v. beslist geen vergader- 
kosten);

b. overlegging van het proces-verbaal 
van stemming waaruit blijkt dat slechts 
zij aan de stemmingen hebben deel
genomen die daartoe volgens de door u 
vastgestelde regels bevoegd waren.

Daarmee is het verhaal rondom de con

tributie weer rond. Zij die afdragen mogen 
stemmen en krijgen een bijdrage in de 
verkiezingskosten. Zij die niet afdragen, 
mogen niet stemmen. Staat een bestuur 
dit toch toe dan dragen wij niet af. 
Duidelijk?

Ik dacht dat het heel duidelijk is. Zo snel 
mogelijk afdragen. Heeft u het nietinkas? 
Dan naar de leden. Zij zijn echt bereid 
bij te dragen. En u om af te dragen? 
Het is in uw eigen belang.
Bank en giro zijn bekend. En nogmaals; 
f 15,- per lid. Vóór de Kerst.
Ik wens u goede Kerstdagen en een schone 
lei tijdens de jaarwisseling.

Middelburg, december 1973.

A. J. Kaland, 
penningmeester.

Tegemoetkoming voor 
statenkringen
Het Uniebestuur heeft besloten een te
gemoetkoming te geven aan de staten
kringen van de CHU, ter bestrijding van 
de propagandakosten voor de komende 
verkiezingen voor de provinciale staten. 
De tegemoetkoming bestaat uit twee delen, 
te weten:

1. een vroegtijdig uit te keren vast be
drag van f 1000 per provincie, waarbij 
de grote steden Amsterdam, Den Haag 
en Rotterdam niet meedoen. Zij krijgen 
n.1. elk apart flOOO. Dit komt er op 
neer dat de kamerkringen Haarlem, 
Leiden, Dordrecht, Nijmegen, Arnhem,

Den Helder, ’ s-Hertogenbosch en Til
burg elk f500 krijgen.

2. een naderhand te berekenen tegemoet
koming van 30 procent van de gemaakte 
kosten (per provincie waarbij de grote 
steden weer niet meetellen) voorzover 
deze kosten f2000 te boven gaan. Deze 
30 procent zal worden uitbetaaid onder 
nader door het bestuur te bepalen 
voorwaarden, zoals de verplichting 
tot contributie-afdracht aan de CHU 
over 1973. Aan dit laatste bedrag is 
een maximum verbonden van f3000 per 
provincie (voor genoemde kamerkrin
gen f 1500).

HANAB B.V
VALKENBURG - Z.H. Telefoon 01718-16741- 
VEENDAM - telefoon 05789-3800

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS

STIJGENDE OM ZET!
Dan kwaliteitsvleeswaren en ■eerste klas 
vatkens- en rundvlees in uw toonbank van:

Stroomberg's
Exports'lachterijen en 
Vleeswarenfabriek'N.V. - Ede

Belt U eens voor offerte of proefbestelling 
Telefoon 08380/19004 (7 lijnen)

j A y n k  VAN DE BUNT- 
RIJNSBURGER 

^  N . V ^ ^  ^

★  menpoeders ★  granen ★  bloem en meel
★  kunstmeststoffen ★  ruwvoeders

Nijverheidsstraat '2 4 ' Telefoon 2342 - Nijkerk

AANNEMERSBEDRIJF

B.V. RADIX & VEERMAN
Oudelandsweg 30 - Telef. 03480-2204 
WOERDEN

Vebbouw - Nieuwbouw door geheel Nederland

I TIM'MER- en AANNEMINGSBEDRIJF
I
I
I
I
k

T
I
I
IJ. STOUT

Dijklaan 84 - Telefoon 01825 - 590 |
BERGAMBACHT |

BOUWBEDRIJF

Fa. C. Spijker 
& Zn.
Van Ostadelaan 61 
Telefoon:
■02150-11189-16777
HILVERSUM

KOCH
Telef. 05760-14259 
Apeldoorn

Kerkorgels
Elektronische
orgels

voor kerk-, schooi
en huismuziek

Kistenfabriek
Nijkerk

. .. , - ^ 4 \

N. DE BOER
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algemene service

elektronische orgels „ADVEL

HARDERWIJK - W ILHELMINALAAN 39 - TEL 03410-6450

Landelijke ©rgciriisatie voor insfcillatie-« onderhouds» 
en liersfelwerkioomlieden ociii olie typen elektroni- 
sclie inyiiekinstrymesifen. Tegen de billijksfe forie»
ven.

Ome gedegen vokkennis -’̂ sfempeit ons tot een ver- 
troywd odres.

Bij meerdere fobrieksinstrymenten boekten wij op
merkelijke resyltoteh in het toepassen van ons exklu- 
sieve systeem voor yitbreiding en/of omboyw tot 
elektronisch kerkorgel voor de hyiskamer.

Ook yw instrument kan ongekende mogelijkheden in 
zich hebben.

En: Meestal financieel voordeliger dan inruilen.

Onze Ervaring: Waarborg voor Uw Tevredenheid.
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50-JARIG AMBTSJUBILEUM

A (bram) APON
primus inter paris Wijkaangelegen- 
heden gemeente Rotterdam
vrijdag 4 januari 1974:
15.30-17.30 uur wijkgebouw „De Klim
mende bever”, Herenwaard 25, IJssel- 
monde.
Zaterdag 5 januari 1973: 14-16 uur gezellige kout voor 
vrienden, bekenden, leden van verenigingen enz. in zalen
complex Pelgrimskerk, Reijerdijk, IJsselmonde.

...Postadres: Veenoord 216, Rotterdam 3026.

ASSURANTIEKANTOOR C. van VEEN
Vinkeveen - Julianalaan 4 - Telefoon 02972-1396

VOOR DE RONDE VENEN AMSTEL- en 
VECHTSTREEK

Voor LOODGIETERS-, GAS, SANITAIRE- EN 
LEIWERKEN

(oOk asfalt-shingles) in en op uw 
bouwwerken naar het sinds 1848 be
kende en vertrouwde adres:

GEBR. BEKKER N.V.
KELDERS 27 - LEEUWARDEN 
TELEFOON 05100-20841

Voor uw
★  Dieselolie, Benzine, Petroleum,
★  Kolen, Huisbrandolie,
★  Tank-transporten
★  Butaan en Propaangas
★  Ca'mpingflessen vullen
★  Container-vuilafvoer

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
WEST-VARKENOORDSEWEG 470 
ROTTERDAM-24 ■ Telefoon 190200 
Telefoon 325011 afdeling containers

100-125%  HYPOTHEEK
Kostel. vrijbl. concurr. offerte 
Geldlening f 5000,- 36 x 171,04 enz. 
Advies en bemiddel, onroerend goed.
Drs. J. A. Uding & Partners
Financ. adv. en vastgoed consultants.

V. Maerlandlaan 7 - Amersfoort.
03490-16853

RIJDAM

alphen aa.n den rijn 
07120-91543 
043-21248 
maastricht

NV TECHNISCH BUREAU 
ALPHEN AAN DEN RJJN

metaalspuiten
machinebouw
staalkonstrukties
kranenbouw
roerwerken

VERZEND UW GOEDEREN 
PER TRANSPORTBEDRIJF

ff'DE STORMVOGEL
naar Amsterdam en 
REIGERSWEG 105 -

II

Zaanstreek
APELDOORN

BUDDINGH NATUURSTEEN B.V.
Kanaalweg 10-11 — Telefoon 08385-19119

VEENENDAAL

X a a n s e ^ ^ ^ M ^

UNIEKE
AANBIEDING Deze week bij C en B

QUEEN
ANNE
Bankstel

■■ -ö-:,

van 1195,—

C en B prijs 695,
C en

Zandstraat 64 - Veenendaal 
Tel. 08385-14625

Patrimoniumlaan 45-47 - Veenendaal 
Tel. 08385-13616

Markt 14 - Arnhern 
Tel. 085-421482

/fU u î k c iM
JwfNKBLGALÉHU f<iBPSCHOT£N ■ 

TBL. IS36S '  APELÖOORN

Goed idee... voor uw bont in 
ieder geval kijken bij de groot
ste en goedkoopste bontzaak 
van Nederland.
Duizenden korte en lange 

BONTMANTELS 
bonthoeden en -colliers tegen 
aantrekkelijke lage, betaalba
re prijzen! Bont kopen is een 
zaak van vertrouwen. Een 
3-jarig garantie-certificaat is 
dat vertrouwen waard. Meer 
waarborg voor bont. De Bont- 
koning, Floogstraat 97, Rotter- 
dam-C,tel.010-117.117.Groot 
parkeerterrein voor zaak. 
Hooghuisstraat 3 (straat 
schuin t/o  Flema), Eindhoven. 
Tel. 040-61100. Vrijdag koop
avond tot 9 uur. Voorstreek 
71, Leeuwarden, tel. 05100- 
20713. (In Leeuwarden is 
géén koopavond). Bij koop 
voor 2 personen per bus, trein 
of eigen auto wordt reisgeld 
terug betaald. Dus gratis rei
zen.
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DE STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Stelt zich tot doel: het vergroten van de kennis omtrent de inrichting van de Nederlandse samenleving en het Nederlands staatsbestel en 
het daardoor bevorderen van de democratische gezindheid (art. 2 van de S t a t u t e n ------  --------

Meer dan ooit heeft de burger kennis en inzicht nodig. Kennis van de organen die het overheidsbeleid vormen of uitvoeren. Inzicht in de cen
trale doelen en middelen van het overheidsbeleid.

Inzicht vooral in de mogelijkheden die er voor burgers zijn om van hun rechten een zo doeltreffend mogelijk gebruik te maken.

Wanneer u uw kennis en inzicht wilt verdiepen, dan kunt u dit door in te schrijven op één of 
meer van de cursussen die de Stichting'Burgerschapskunde u kan bieden.

A. REGEREN - REAGEREN
een algemene cursus burgerschapskunde

1 DOCENTEN
Onder leiding van prof. dr. G . Kuiper Hzn., 
socioloog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 
werd een geheel herziene cursus burgerschapskunde 
samengesteld door de volgende docenten:

drs. J. Beishuizen, economisch redacteur van het 
Parool
prof. mr. H . Bianchi, hoogleraar in de 
criminologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam' 
mr. C. A. Bos, lid tweede kamer der 
Staten Generaal, buitengewoon lector aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam 
prof. mr. P. J. Boukema, hoogleraar in de 
rechtswetenschappen aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam
drs. L. P. J. de Bruyn, wetenschappelijk medewerker
aan het Instituut voor Politicologie van de
Katholieke Universiteit re Nijmegen
dr. J. van den Doel, lid Tweede Kamer der Staten
Generaal
C. Egas, lid Tweede Kamer der Staten Generaal
J. Elfferich, onderwijsredacteur van de 
Haagsche Courant
prof. dr. G . Goudzwaard, hoogleraar in de economie 
en de economische politiek aan de sociale 
faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam 
drs. G . J. Heijne den Bak, wetenschappelijk 
medewerker van de W iardi Beekman Stichting 
prof. mr. P. J. A . ter Hoeven, hoogleraar in de 
sociologie aan de juridische faculteit van de 
Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam 
en buitengewoon hoogleraar aan de Vrije 
Universiteit te Brussel
mr. P. J. A. Idenburg, wetenschappelijk medewerker
voor internationale betrekkingen aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam
drs. J. Th. Jansen van Galen, redacteur van het
H.P.-magazine
G. H. J. M. Jansen, hoofd Algemene Zaken van het
Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
directie Sociale Verzekering
drs. G.<W. Noomen, wetenschappelijk medewerker
voor massacommunicatiemedia aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam
prof. mr. C. H. F. Polak, lid eerste kamer der
Staten Generaal
dr. J. van Putten, lector politicologie aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam 
drs. A. B. Ringeling, wetenschappelijk medewerker 
voor staatsrecht aan de Katholieke Universiteit 
te Nijmegen
drs. G . Ringnaida, permanent gedelegeerde bij de 
Verenigde Naties te New-York.

2 INHOUD

In de totaal 40 lessen worden 'o.a. de volgende 
onderwerpen behandeld:

De burger en de overheid;
Democratisering;
Politieke stromingen;
Koningin, ministers, staatssecretarissen, 
kabinetsformatie;
Ambtenaren;
Parlement;
Adviserende colleges;
Pressiegroepen;
Communicatiemedia;
Kiesrecht, kiesstelsel, gedrag van kiezers;
Politieke partijen;
Provincie, gemeente, nieuwe bestuursvormen; 
Rechtspraak;
Sociaal-economisch en financieel overheidsbeleid; 
Sociaal beleid;
Inkomensbeleid;
Onderwijs en cultuur;
Welzijnsbeleid;

Milieubeleid:
Ruimtelijke ordening;
Woningbouw:
Buitenlands beleid;
Europese integratie, NAVO, Verenigde Naties; 
Ontwikkelingshulp en ontwapening.

Tevens ontvangt de cursist een politiek overzicht 
van het afgelopen parlementaire jaar en een 
exemplaar van de GRONDWET, het konlnkrljks- 
statuut, de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens en het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens.

3 KOSTEN
De totale kosten bedragen f  25,— , hetgeen 
mogelijk is door de steun van de minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, die 
de Stichting Burgerschapskunde voor haar 
activiteiten krijgt.

B. DE GEMEENTERAAD
Speciaal voor gemeenteraadsleden maar ook voor 
een ieder die als geïnteresseerde kennis wil nemen 
van de gemeenteproblematiek en de mogelijkheden 
die er zijn om Invloed uit te oefenen op het beleid 
heeft de Stichting Burgerschapskunde de cursus 
De Gemeenteraad samengesteld.

1 REDACTIE EN DOCENTEN

Voorzitter:
prof. dr. G . Kuiper Hzn., hoogleraar sociologie 

leden:
drs. J. P. A . Gruljters, lid Provinciale Staten van 
Noord-Holland
drs. F. K. Langemeljer, burgemeester van Warmond 
drs. G . J. Heijne den Bak, wetenschappelijk 
medewerker dr. W iardi Beckmanstlchting 
T. Koorevaar, gemeentesecretaris van Amstelveen 
drs. A. Pais, gemeenteraadslid van Amsterdam 
mr. H . E. Phaff, directeur Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten 
mr. J. A . Post, gemeenteraadslid van Purmerend 
drs. H. van Ruller, wetenschappelijk medewerker 
aan de Vrije Universiteit

Als docent werken verder nog mee:
mr. Th. Elsenburg, Geleen
F. Nlemeyer, Breda
H. W . G . Ophey, Bakel
mr. J. J. R. Schmal, Amstelveen
J. V. Toledo,. Amsterdam
A. Venverloo, Arnhem
mr. H . Versloot, Oostvoorne
prof. mr. J. Wessel, Leiden
drs. W . F. G . Wiese, Hoorn

2 INHOUD

In de totaal 23 lessen wordt o.a. behandeld:
Rol van het gemeenteraadslid;
Gemeenteambtenaren:
Gemeentefinanciën;
Ruimtelijke ordening:
Inspraak;
Functionele raden en wijkraden;
Subsidies;
Onderwijs, sport, jeugd;
Cultuur en recreatie;
Volksgezondheid, sociale zorg;
Bijstandswet:
Samenwerking en gewestvorming;
Openbare orde;
Verkeer;
Milieuhygiëne;
Economisch beleid.

3 KOSTEN

De totale kosten bedragen f  20,— .

C. POLITIEK BEKEKEN
1 Speciaal voor de jeugd en voor gebruik op 
school is een orlënteringscursus
voor de jeugd verschenen.
Docent is drs. W . Langeveld, o.a. leraar maat
schappijleer en auteur van diverse boeken op dit 
terrein.
In het kader van déze cursus verschijnen 
documentatiemappen en bestaande uit tijdschrift- en 
krante-artikelen over een afgerond, actueel ondervrerp

In de cursus, bestaande uit 12 lessen, komen 
o.a. de volgende onderwerpen ter sprake:

invloed van de burger op het beleid;
Partijen en partijstelsels;
Gemeente en provincie;
Ruimtelijke ordening;
Recht en rechtspraak;
Economisch beleid;
Internationale bindingen;
Milieuhygiëne.
In de lessen wordt vooral aandacht besteed aan 
de gevolgen van het politiek handelen voor de 
dagelijkse gang van zaken en de mogelijkheden 
die er zijn om direct invloed uit te oefenen.

2 KOSTEN
De kosten bedragen slechts f  9,50, inclusief de 
documentatiemappen.

D. WERELD OP HANDEN
1 In samenwerking met de NOVIB, Nederlandse 
Organisatie voor Ontwikkelings-samenwerking, 
geeft de Stichting Burgerschapskunde een eenvoudige 
cursus over ontwikkelingssamenwerking, bestaande
uit 10 schriftelijke lessen en aanvullende 
documentatie.
Auteur is drs. W . Langeveld, de vormgeving is van
J. Venema, grafisch ontwerper.
Na afloop van de cursus ontvangt de deelnemer 
ter afronding van de studie een werkopdracht over 
enkele in de cursus behandelde onderwerpen.
In de cursus komen de volgende onderwerpen ter 
sprake:
Zeven vooroordelen tegen ontwikkelingshulp
Zeven maal profiteren
Geen kolonie, toch afhankelijk
Alleen is maar alleen
Samenwerking en hulp
Kanonnen voor boter
Te arm en te vol
De vervuiler betaalt
Ontwikkelingsperiode van de V.N.
Gewoon doorgaan met ademhalen

2 KOSTEN
Het cursusgeld bedraagt f  10,—  Inclusief de 
documentatie.

E. DE ONDERNEMINGSRAAD
De Stichting Burgerschapskunde geeft een 
schriftelijke cursus voor ondernemingsraadleden 
bestaande uit 34 lessen.
Het cursusgeld bedraagt f  35,—
(Bij bestelling van 5 of meer exemplaren f  32,50)

Voor nadere inlichtingen:

Stichting Burgerschapskunde
Postbus 349, Leiden. Tel. 0 1710-4.68.03, 
giro 150.11.69.
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Evangelische
Omroep
Hilversum — Postbus 565 — tel. 02150-52641

M e e r  z e n d t i j d  
v o o r  h e t  e v a n g e l i e

Dat betekent;

ir  de stem van het evangelie in de ether 
i f  honderdduizenden horen en zien het evangeliewoord 
ir  profetische belichting op het wereldgebeuren 
ir  bijbelse normen bij voortschrijdende normloosheid 

christelijke hulpverlening metterdaad 
concrete en duidelijke evangelieverkondiging 
. . . .  en nog veel meer!

Blijft u niet langer toeschouwer, maar helpt u mee de stem van de Evangelische Omroep te versterken.

Abonnementsprijs van „Visie”, het programmablad 
van de Evangelische Omroep bedraagt f 7,- 
per kwartaal.

BON
naam:....................................................................................................
adres:........................................................... ........................................
woonplaats:..........................................................................................
Gironr.:.......................................... ..................................................... .

Wenst per kwartaal/half jaar/jaar te betalen.*)
Is wel/geen contribuant voor f 5,- per jaar.*)
Wil wel/niet materiaal ontvangen om ook andere abonnees te 
winnen.*)
*) doorhalen wat niet van toepassing is.

Opsturen in open envelop aan: Evangelische Omroep,
Antwoord No. 80,
Hilversum.
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